1.ชื่อ – สกุล น.ส.ปานจันทร์ แท่นคา
ที่อยู่เลขที่ 92

หมู่ท่ ี 4

ตาบล โนนสวรรค์

ถนน

อาเภอ นาจะหลาย
โทรศัพท์ -

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34280

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน ร้ านค้ า 92 หมู่ 4 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลาย จ.อุบลราชธานี
2.ชื่อ – สกุล น.ส ขนิษฐา วงษา
ที่อยู่เลขที่ 12

หมู่ท่ ี 8

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน -

อาเภอ อุทมุ พรพิสยั
โทรศัพท์ -

ตาบล แต้
จังหวัด ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 3.ชื่อ – สกุล น.ส. กรรณิการ์ บุณกันฑ์
ที่อยู่เลขที่ 5

หมู่ท่ ี 4

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล ปลาค้ าว
จังหวัด อานาจเจริญ

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์ 37000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน ร้ านกรรณิการ์ เลขที่ 5 หมู่ 4 ตาบลปลาค้ าว เมือง อานาจเจริญ 37000
4.ชื่อ – สกุล น.ส. จิราพัชร วัชระคุป
ที่อยู่เลขที่ 150/6 หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ถนน พโลชัย

อาเภอ เมือง

ตาบล ในเมือง

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์ 34000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 5.ชื่อ – สกุล น.ส. จินตนา สอนจันทร์
ที่อยู่เลขที่ 52

หมู่ท่ ี 3

ถนน -

อาเภอ ชานุมาน
โทรศัพท์ 083-3286036

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ตาบล โคกสาร
จังหวัด อานาจเจริญ

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน บ.บิ๊กซีอบุ ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

รหัสไปรษณีย์ 37218

6.ชื่อ – สกุล น.ส.ญาณิศา บุญลี
ที่อยู่เลขที่ 7/28

หมู่ท่ ี 12

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน สุขาภิบาล

อาเภอ ขุญหาญ

ตาบล สิ

จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 086-8745216

รหัสไปรษณีย์ 33000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน บ.โอเรียลทอลไทย จากัด เลขที่ 89/1 อาคาร ว.วิฌรจน์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140
7.ชื่อ – สกุล น.ส. นิตยา ฮาตะสุ้ย
ที่อยู่เลขที่ 1

หมู่ท่ ี 8

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน -

ตาบล ละอาย

อาเภอ กันทรลักษ์

จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 081-6007980

อีเมล์ taidee@hotmail.com

รหัสไปรษณีย์ 33110

สถานที่ทางาน บ.โตอีสเทริน รับเบอร์ ประเทศไทย จากัด นิคมพัฒนา ระยอง
8.ชื่อ – สกุล สมประสงค์ ทาเพียรถุ
ที่อยู่เลขที่ 162

หมู่ท่ ี 3

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน เดช-น ้ายืน

ตาบล โคกชาแระ

อาเภอ ทุ่งศรีอดุ ม

จังหวัด อุบลราชานี

โทรศัพท์ 088-0424637

อีเมล์ Song28_@hotmail.com

รหัสไปรษณีย์ 34160

สถานที่ทางาน
9.ชื่อ – สกุล น.ส.รัชดาภรณ์ เรืองโสม
ที่อยู่เลขที่ 125

หมู่ท่ ี 12

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ถนน -

อาเภอ เขมราฐ

ตาบล หนองผือ
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 089-4246019

รหัสไปรษณีย์ 34170

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 10.ชื่อ – สกุล นางสงวรภรณ์ วงศ์บดุ ดี
ที่อยู่เลขที่ 109

หมู่ท่ ี 3

ถนน -

อาเภอ เขมราฐ
โทรศัพท์ 082-3688288
สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ตาบล ขามป้อม
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 34170

11.ชื่อ – สกุล นางสาวปิ ยะพร ดวงหม่อง
ที่อยู่เลขที่ 120

หมู่ท่ ี 16

ถนน -

อาเภอ พิบลู มังสาหาร
โทรศัพท์ 088-1350534

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ตาบล ดอนจิก
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34100

อีเมล์ oajar_1989@hotmail.com

สถานที่ทางาน 12.ชื่อ – สกุล น.ส.เนตรชนก พนเพ็ชร
ที่อยู่เลขที่ 101

หมู่ท่ ี 17

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ถนน -

อาเภอ กุดชุม

ตาบล โพนงาม
จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ 083-1294454

รหัสไปรษณีย์ 35140

อีเมล์ neko_jang@msn.com

สถานที่ทางาน เดอะพิชซ่าคอมปะนี(สาขาอุบลฯ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
13.ชื่อ – สกุล น.ส.อรัญญา แพงพรมมา
ที่อยู่เลขที่ 15

หมู่ท่ ี 6

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ถนน -

อาเภอ เดชอุดม

ตาบล แก้ ง
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 085-3008733

รหัสไปรษณีย์ 34160

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 14.ชื่อ – สกุล สุปราณี วิเชียร
ที่อยู่เลขที่ 73

หมู่ท่ ี 8

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ เดชอุดม

ตาบล นาเจริญ
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 085-9293785

รหัสไปรษณีย์ 34160

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 15.ชื่อ – สกุล น.ส.สุรีพร เสาะใส
ที่อยู่เลขที่ 21/4

หมู่ท่ ี 8

อาเภอ กัทรารมย์
โทรศัพท์ 085-0283913
สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

ตาบล ดู่
จังหวัด ศรีสะเกษ

อีเมล์ wi_tom29@hotmail.com

รหัสไปรษณีย์ 33130

16.ชื่อ – สกุล น.ส.ศิริลกั ษณ์ ขึ ้นเถียง
ที่อยู่เลขที่ 2

หมู่ท่ ี 12

ถนน -

อาเภอ โพธิ์ศรีสวุ รรณ
โทรศัพท์ 088-7032805

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ตาบล อีเซ
จังหวัด ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33120

อีเมล์ siriluk_@hotmail.com

สถานที่ทางาน คลินิกเนาวรัตน์ จ.ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสวุ รรณ์ 045-604251
17.ชื่อ – สกุล นายวรวุฒิ ลาพู
ที่อยู่เลขที่ 63

หมู่ท่ ี 7

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ถนน -

อาเภอ เลิงนกทา

ตาบล กุดเชียงหมี
จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ 083-3796451

รหัสไปรษณีย์ 35120

อีเมล์ blackrosepop@hotmail.com

สถานที่ทางาน 18.ชื่อ – สกุล นายสุทธิชินต์ คาผา
ที่อยู่เลขที่ 100

หมู่ท่ ี 3

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ถนน -

อาเภอ ค้ อวัง

ตาบล ค้ อวัง
จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ 083-7365867

รหัสไปรษณีย์ 35160

อีเมล์ suttijin_k@hotmail.com

สถานที่ทางาน 19.ชื่อ – สกุล น.ส.เสาวลักษณ์ สะอาด
ที่อยู่เลขที่ 7/2

หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ถนน โพธิ์ทอง

อาเภอ เมือง

ตาบล ในเมือง

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 087-4585613

รหัสไปรษณีย์ 34000

อีเมล์ ooyboybal@hotmail.com

สถานที่ทางาน 20.ชื่อ – สกุล นายสุนทร โมลา
ที่อยู่เลขที่ 38

หมู่ท่ ี 6

อาเภอ ป่ าติ ้ว
โทรศัพท์ 087-2602616
สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ตาบล โพธิ์ไทร

ถนน จังหวัด ยโสธร

อีเมล์ sunthon_222@thaimail.com

รหัสไปรษณีย์ 35150

21.ชื่อ – สกุล นายสุขสันต์ บุญมาทา
ที่อยู่เลขที่ 691

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ถนน -

อาเภอ กัทรลักษ์

ตาบล หนองหญ้ าลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 088-3715950

รหัสไปรษณีย์ 33110

อีเมล์ som_tong@hotmail.com

สถานที่ทางาน 22.ชื่อ – สกุล นายอธิป คาแก้ ว
ที่อยู่เลขที่ 75

หมู่ท่ ี 1

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ ตระการพืชผล
โทรศัพท์ 087-7831461

ตาบล บ้ านแดง
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34130

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 23.ชื่อ – สกุล นายวัชรินทร์ สระแก้ ว
ที่อยู่เลขที่ 26

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ รัตนบุรี

ตาบล แก
จังหวัด สุรินทร์

โทรศัพท์ 089-865227

รหัสไปรษณีย์ 32130

อีเมล์ watcharin_aun@hotmail.com

สถานที่ทางาน 24.ชื่อ – สกุล ศริญญา คาแสน
ที่อยู่เลขที่ 1

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน -

อาเภอ วารินชาราบ
โทรศัพท์ 080-7996500

ตาบล ห้ วยขะยุง
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34310

อีเมล์ sarinya.555@hotmail.com

สถานที่ทางาน 25.ชื่อ – สกุล อรรถพล พ้ นภัย
ที่อยู่เลขที่ 158

หมู่ท่ ี 6

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

อาเภอ พิบลู มังสาหาร
โทรศัพท์ 080-4743560
สถานที่ทางาน -

ตาบล โพธิ์ศรี

ถนน จังหวัด อุบลราชธานี
อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 34110

26.ชื่อ – สกุล น.ส.วรรนิภา สมวงษ์
ที่อยู่เลขที่ 46

หมู่ท่ ี 11

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ถนน -

ตาบล กลางใหญ่

อาเภอ เขื่องใน

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 089-9623558

อีเมล์ keanoi_89@hotmail.com

รหัสไปรษณีย์ 34320

สถานที่ทางาน 46 หมู่ 11 อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
27.ชื่อ – สกุล น.ส.วราภรณ์ ขันเขตต์
ที่อยู่เลขที่ 163

หมู่ท่ ี 5

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ถนน -

อาเภอ น ้าเกลี ้ยง

ตาบล ตองปิ ด
จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 081-0650901

รหัสไปรษณีย์ 33130

อีเมล์ taw-_-narak@hotmail.com

สถานที่ทางาน 28.ชื่อ – สกุล น.ส.จันทร์ นภา สมัครสมาน
ที่อยู่เลขที่ 12

หมู่ท่ ี 8

ถนน -

อาเภอ ม่วงสามสิบ
โทรศัพท์ 081-0651760

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ตาบล ยางโยภาพ
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34140

อีเมล์ kop_56@hotmail.com

สถานที่ทางาน 29.ชื่อ – สกุล เจษฎาพร สายนะรา
ที่อยู่เลขที่ 45

หมู่ท่ ี 5

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน ชยางกูร

อาเภอ เมือง

ตาบล ขามใหญ่

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 085-0246757

รหัสไปรษณีย์ 34000

อีเมล์ jets-inhappy@hotmail.com

สถานที่ทางาน 30.ชื่อ – สกุล นายพงษ์ พฒ
ั น์ แสงชาติ
ที่อยู่เลขที่ 279

หมู่ท่ ี 12

ถนน -

อาเภอ เลิงนกทา
โทรศัพท์ 085-3607675
สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ตาบล บุ่งค้ า
จังหวัด ยโสธร

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 35120

31.ชื่อ

– สกุล น.ส.สมเพ็ชร แหวนเงิน

ที่อยู่เลขที่ 57

หมู่ท่ ี 10

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ถนน -

อาเภอ ปรางค์กู่

ตาบล ตูม
จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 085-3094513

รหัสไปรษณีย์ 33170

อีเมล์ yu_yufood@hotmail.co.th

สถานที่ทางาน 32.ชื่อ

– สกุล นางสาวโสรญา ท่าหาญ

ที่อยู่เลขที่ 62

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ถนน -

อาเภอ นาตาล

ตาบล พังเคน
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 088-2242789

รหัสไปรษณีย์ 34170

อีเมล์ hwan_hwan26@hotmail.co.th

สถานที่ทางาน 33.ชื่อ – สกุล น.ส.พิมพร โคพะทา

ที่อยู่เลขที่ 220

หมู่ท่ ี 1

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ตาบล หนองรม

ถนน

อาเภอ ทุ่งศรีอดุ ม

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 087-4604961

รหัสไปรษณีย์ 34160

อีเมล์ kopata_555@hotmail.com

สถานที่ทางาน บ.ไทยอกร ฟู้ด จากัด 155 ม.2 เทพารักษ์ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
34.ชื่อ – สกุล น.ส.นิตยา

ที่อยู่เลขที่ 23

หมู่ท่ ี 9

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน -

อาเภอ ศรีเมืองใหม่

ตาบล ตะข่าย
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 083-7246378

รหัสไปรษณีย์ 34250

อีเมล์ parntawan_001@hotmail.com

สถานที่ทางาน 35.ชื่อ – สกุล อุไรรัตน์

ที่อยู่เลขที่ 7

ทองบุบผา

หมู่ท่ ี 3

อาเภอ ศรีเมืองใหม่
โทรศัพท์ 090-5975978
สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน -

ตาบล นาคา
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ auyu_123@hotmail.com

รหัสไปรษณีย์ 34250

36.ชื่อ

– สกุล นายอินตา ภาแดง

ที่อยู่เลขที่ -

หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ถนน -

อาเภอ -

ตาบล จังหวัด -

โทรศัพท์ 089-2711494

รหัสไปรษณีย์ -

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน ศูนย์จกั รกลประมงอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
37.ชื่อ

– สกุล นายอาคม เรืองเดช

ที่อยู่เลขที่ 176

หมู่ท่ ี 18

สาขาวิชา การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล ไร่น้อย
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 088-7150151

รหัสไปรษณีย์ 34000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน สนง.ประมงอาเภอเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
38.ชื่อ – สกุล นายดรุณศักดิ์

ที่อยู่เลขที่ 168

ใจเกื ้อ

หมู่ท่ ี 10

สาขาวิชา การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

ถนน -

อาเภอ วาริณชาราบ

ตาบล โนนผึ ้ง
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์ 34190

อีเมล์ daroonsak@yahoo.com

สถานที่ทางาน สนง.ประมงจังหวัดอุบลราชธานี
39.ชื่อ – สกุล น.ส.สุดารัตน์

ที่อยู่เลขที่ 204

สุดใจ

หมู่ท่ ี 4

สาขาวิชา วท.บ.4.20
ถนน -

อาเภอ หัวตะพาน

ตาบล จิกดู่
จังหวัด อานาจเจริญ

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์ sudasudj@hotmail.com

สถานที่ทางาน 40.ชื่อ – สกุล น.ส.ดวงมณี

ที่อยู่เลขที่ 111

มูลขุนทด

หมู่ท่ ี 13

ถนน -

อาเภอ ตาลสุม
โทรศัพท์ สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา วท.บ.4.16
ตาบล นาคาย
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 34330

41.ชื่อ

– สกุล น.ส.ศิริพร ดารงสุข

ที่อยู่เลขที่ 226

หมู่ท่ ี 11

สาขาวิชา วท.บ.4.20
ถนน คลังอาวุธ

อาเภอ เมือง

ตาบล ขามใหญ่

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 080-7992996

รหัสไปรษณีย์ 34000

อีเมล์ siri.dum@hotmail.com

สถานที่ทางาน ร้ านข้ าวแกงชัยนาท
42.ชื่อ

– สกุล น.ส.ชลิดตา สินชุม

ที่อยู่เลขที่ 137

หมู่ท่ ี 6

สาขาวิชา วท.บ.4.20
ถนน -

อาเภอ ตาลสุม

ตาบล ตาลสุม
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0815893060

รหัสไปรษณีย์ 34330

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 43.ชื่อ – สกุล น.ส.วัชรีกร

ที่อยู่เลขที่ 181

จงจินากูล

หมู่ท่ ี 1

สาขาวิชา วท.บ.4.20

ถนน -

อาเภอ เลิงนกทา

ตาบล สวาท
จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ 083-7403655

รหัสไปรษณีย์ 35120

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 44.ชื่อ – สกุล น.ส.พจมาลย์

ที่อยู่เลขที่ 332

ศิลาทอง

หมู่ท่ ี 1

สาขาวิชา วท.บ.4.16

ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล กุดลาด
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 085-7725528

รหัสไปรษณีย์ 34000

อีเมล์ podjaman-1122@hotmail.com

สถานที่ทางาน 45.ชื่อ – สกุล น.ส.กนกวรรณ

ที่อยู่เลขที่ 164

หมู่ท่ ี 10

ไชยบารุง
ถนน -

อาเภอ เหล่าเสือโก้ ก
โทรศัพท์ สถานที่ทางาน -

สาขาวิชา วท.บ.4.16
ตาบล เหล่าเสือโก้ ก
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 34000

46.ชื่อ

– สกุล น.ส.วรรณา วรรณสุทธิ์

ที่อยู่เลขที่ 57

หมู่ท่ ี 10

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ เขื่องใน

ตาบล หัวดอน
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 084-4986357

รหัสไปรษณีย์ 34150

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 47.ชื่อ

– สกุล น.ส.สุธิศา มูลธาร

ที่อยู่เลขที่ 36/18 หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ เสลภูมิ

ตาบล ภูเงิน
จังหวัด ร้ อยเอ็ด

โทรศัพท์ 083-2916962

รหัสไปรษณีย์ 45120

อีเมล์ moolcharee.boy@gmail.com

สถานที่ทางาน หจก.พุทธิปัญญา
48.ชื่อ – สกุล น.ส.ชุติกาญจน์

ที่อยู่เลขที่ 370

พิทกั ษ์

หมู่ท่ ี 7

ถนน -

อาเภอ กันทรลักษ์
โทรศัพท์ 083-3799599

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ตาบล สวนกล้ วย
จังหวัด ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ 33110

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 49.ชื่อ – สกุล น.ส.จิตสลามร ดวงแก้ ว

ที่อยู่เลขที่ 346

หมู่ท่ ี 3

ถนน -

อาเภอ ทุ่งศรีอดุ ม
โทรศัพท์ -

สาขาวิชา สัตวศาสต์
ตาบล โคกชาแระ
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34160

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 50.ชื่อ – สกุล น.ส.มณีรัตน์ จุฬา

ที่อยู่เลขที่ 67

หมู่ท่ ี 8

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ โขงเจียม
โทรศัพท์ สถานที่ทางาน -

ตาบล โขงเจียม
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 34220

51.ชื่อ

– สกุล น.ส.ทองศุกร์ ทรงอิน

ที่อยู่เลขที่ 16

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ถนน -

อาเภอ นิคมคาสร้ อย

ตาบล ร่มเกล้ า
จังหวัด มุกดาหาร

โทรศัพท์ 086-2422147

รหัสไปรษณีย์ 49170

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 52.ชื่อ

– สกุล นายพัฒนา ธนูพาย

ที่อยู่เลขที่ 128

หมู่ท่ ี 5

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ บุณฑริก

ตาบล แมด
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์ 34230

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 53.ชื่อ – สกุล น.ส.ศิริลกั ษณ์

ที่อยู่เลขที่ 43

สมหวัง

หมู่ท่ ี 5

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล ทุ่งนางโอก
จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์ 35000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 54.ชื่อ – สกุล น.ส.อัจฉราภรณ์

พูลมาตย์

ที่อยู่เลขที่ 272/8 หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ พิบลู มังสาหาร

ตาบล อ่างศิลา
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 087-6545093

รหัสไปรษณีย์ 34110

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 55.ชื่อ – สกุล น.ส.ขนิษฐา

ที่อยู่เลขที่ 92

สุอินทร์

หมู่ท่ ี 6

สาขาวิชา เกษตรสาสตร์
ถนน -

ตาบล โพนงาม

อาเภอ บุณฑริก

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 088-7244148

อีเมล์ betagen_4@hotmail.com

สถานที่ทางาน -

รหัสไปรษณีย์

56.ชื่อ

– สกุล เมธี ดาบพระทิตย์

ที่อยู่เลขที่ 115

หมู่ท่ ี 7

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ถนน -

อาเภอ นาเยีย

ตาบล นาเรือง
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 085-0157983

รหัสไปรษณีย์ 34160

อีเมล์ tanmatum@hotmail.com

สถานที่ทางาน 57.ชื่อ

– สกุล วุฒิการ เอื ้อน้ อย

ที่อยู่เลขที่ 8

หมู่ท่ ี 10

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล บุ่ง
จังหวัด อานาจเจริญ

โทรศัพท์ 087-4603711

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 58.ชื่อ – สกุล สิทธิชยั

ที่อยู่เลขที่ 31

สุดสังข์

หมู่ท่ ี 13

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ตาบล โพธิ์กระสังข์

ถนน -

อาเภอ ขุนหาญ

จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 089-6284790

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 59.ชื่อ – สกุล อรวรรณ

ที่อยู่เลขที่ 49

วงศ์กณ
ั หา

หมู่ท่ ี 13

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ตาบล โพธิ์ไทร

ถนน -

อาเภอ พิ์ไทร

จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 086-9020667

รหัสไปรษณีย์ 34340

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 60.ชื่อ – สกุล วิชยั

ทวีทอง

ที่อยู่เลขที่ 17

หมู่ท่ ี 6

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ เมือง
โทรศัพท์ 088-3490608
สถานที่ทางาน -

ตาบล หนองบ่อ
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 34000

61.ชื่อ

– สกุล น.ส.สุธิพร กุลชาติ

ที่อยู่เลขที่ 53/11 หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ถนน -

อาเภอ สาโรงทาบ

ตาบล เกาะแก้ ว
จังหวัด สุรินทร์

โทรศัพท์ 088-1161435

รหัสไปรษณีย์ 32170

อีเมล์ tungme_ka@hotmail.com

สถานที่ทางาน 62.ชื่อ

– สกุล น.ส.ทัศนีย์ ถาเมือง

ที่อยู่เลขที่ 139

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ถนน -

อาเภอ เดชอุดม

ตาบล ทุ่งเทิง
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 081-6003134

รหัสไปรษณีย์ 34160

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 63.ชื่อ – สกุล นิวฒ
ั น์

ที่อยู่เลขที่ 138

บุญโสพิศ

หมู่ท่ ี 12

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ น ้ายืน

ตาบล สีวิเชียร
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ -

รหัสไปรษณีย์ 34260

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 64.ชื่อ – สกุล ปิ ยะนุช รัตนกร

ที่อยู่เลขที่ 40/15 หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ นาจะหลวย
โทรศัพท์ 088-3447390

ตาบล บ้ านตูม
จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34280

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 65.ชื่อ – สกุล จิรธร

บุญปั ญญา

ที่อยู่เลขที่ 89

หมู่ท่ ี 3

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ บึงบูรณ์
โทรศัพท์ 083-7434885
สถานที่ทางาน -

ตาบล เป๊ าะ
จังหวัด ศรีสะเกษ

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 33220

66.ชื่อ

– สกุล น.ส.สุนญ
ั ญา ศรีสขุ

ที่อยู่เลขที่ 61/1

หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ เมืองจันทร์

ตาบล เมืองจันทร์
จังหวัด ศรี สะเกษ

โทรศัพท์ 087-4462691

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์ sunanya_22@hotmail.com

สถานที่ทางาน 67.ชื่อ

– สกุล น.ส.ศรัญญา พึง่ บารมี

ที่อยู่เลขที่ 104

หมู่ท่ ี 11

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ถนน -

อาเภอ น ้ายืน

ตาบล ยาง
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 081-4923797

รหัสไปรษณีย์ 34260

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 68.ชื่อ – สกุล น.สเย็นจิต

ที่อยู่เลขที่ 55

กิ่งจันทร์

หมู่ท่ ี 5

สาขาวิชา ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
ถนน -

อาเภอ ตาลสุม

ตาบล คาหว้ า
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 081-5472816

รหัสไปรษณีย์ 34330

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 69.ชื่อ – สกุล นายพุ่งเทเย็น(ประชา)

ที่อยู่เลขที่ 12

หมู่ท่ ี -

อาเภอ Dongha
โทรศัพท์ สถานที่ทางาน -

ถนน truong han sien

รหัสไปรษณีย์ -

อีเมล์ -

พรมจาปา

หมู่ท่ ี 3

โทรศัพท์ 087-8710605

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ถนน -

อาเภอ ตระการพืชผล
สถานที่ทางาน -

ตาบล PI

จังหวัด Quang tai Vietnam

70.ชื่อ – สกุล นายจอนนี

ที่อยู่เลขที่ 148

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ตาบล ห้ วยฝ้ายๆ
จังหวัด อุบลราชธานี

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์

71.ชื่อ

– สกุล นายธีรพงษ์ นัยนิตย์

ที่อยู่เลขที่ 50

หมู่ท่ ี 2

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล โพนเขวา
จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 084-6052039

รหัสไปรษณีย์ 33000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 72.ชื่อ

– สกุล นายพรชัย สุดเทวา

ที่อยู่เลขที่ 89

หมู่ท่ ี 7

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ วังหิน

ตาบล ทุ่งสว่าง
จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 084-8245928

รหัสไปรษณีย์ 33270

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 73.ชื่อ – สกุล นายพนมพร เพ็ญพักต์

ที่อยู่เลขที่ 47

หมู่ท่ ี 4

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ ศรีเมืองใหม่

ตาบล หนามแท่ง
จังหวัด อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 085-4138369

รหัสไปรษณีย์ 34250

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 74.ชื่อ – สกุล นายภิชาติ

ที่อยู่เลขที่ 12

แสนส่ง

หมู่ท่ ี 14

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ เมือง

ตาบล น ้าคาใหญ่
จังหวัด ยโสธร

โทรศัพท์ 085-4100224

รหัสไปรษณีย์ 35000

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 75.ชื่อ – สกุล น.ส.พัชรี

ที่อยู่เลขที่ 53

บุดดาแก้ ว

หมู่ท่ ี 7

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ถนน -

อาเภอ คาเขื่อแก้ ว
โทรศัพท์ 082-3809658
สถานที่ทางาน -

ตาบล ดงเจริญ
จังหวัด ยโสธร

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์ 35110

76.ชื่อ

– สกุล นายสุวรรณ บุญมาก

ที่อยู่เลขที่ 42

หมู่ท่ ี 16

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

ถนน -

อาเภอ วังหิน

ตาบล ธาตุ
จังหวัด ศรีสะเกษ

โทรศัพท์ 087-2623796

รหัสไปรษณีย์ 33270

อีเมล์ -

สถานที่ทางาน 77.ชื่อ

– สกุล นายศุกร์ อดุ ม เณีย

ที่อยู่เลขที่ -

หมู่ท่ ี -

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ถนน -

อาเภอ หัวหิน
โทรศัพท์ 085-4964837
สถานที่ทางาน -

ตาบล หินเหล็กไฟ
จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์

อีเมล์ -

รหัสไปรษณีย์

