
รายชือ่สถานทีผ่ลติหมยูอในจังหวดัอุบลราชธานี 

ที่ ชื่อสถานที่ เลขที่ หมูท่ี่ ซอย ถนน ต าบล อ าเภอ ผู้รับอนุญาต เลขสถานที่ เขา้ขา่ยรง./ โทรศัพท์

ไม่เขา้ขา่ยรง.

1 ชมดี 119-119/2 แจระแม ในเมือง เมือง นส.จารุณี  ทีฆะทิพย์สกุล 34-1-03535 เข้าข่ายโรงงาน 0-4531-2639 08-1879-0469

2 หมูยอนงเยาว์ 197 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นายสายันต์  กอบบุญ 34-2-00535 เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-2632 08-8083-2247

3 ดาวทอง 173/2-3 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสาวกิม  ดาวทองวรกิจ 34-2-03046 เข้าข่ายโรงงาน 0-4525-5131

4 โอชารส 2 186-188 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมือง นายองอาจ  จัยสิน 34-2-03146 เข้าข่ายโรงงาน 0-4525-4549 08-1977-8845

5 หมูยอนิภา 236 เขือ่นธานี ในเมือง เมือง นายทัน ด่ังวริิยะกุล 34-2-03246 เข้าข่ายโรงงาน 0-4526-0190 08-3129-8950

6 ร้านโอชารส   244-246 เขือ่นธานี ในเมือง เมือง นายพงศธร  ก าจรศุภมิตร 34-2-03946 เข้าข่ายโรงงาน 04524-3262 08-9123-4850

7 ศรีณรงค์หมูยอ 167 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสาวฌติา มานิตทววีฒัน์ 34-2-04746 เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-2613 08-7965-6686

8 ก. เจริญ 99 1 สถลมาร์ค ธาตุ วารินช าราบ นายเผด็จ  น้อยวรรณะ 34-1-03534 เข้าข่ายโรงงาน 0-4526-7047

9 ทะนะกุลฟูด้ 167/3    - เทศบาล 14 วาริน วารินช าราบ นายไวพจน์ ทะนะกุล 34-2-00242 เข้าข่ายโรงงาน 0-4526-6949

10 ป.อุบล   24/3  -   - นิวาสวถิี วารินช าราบ วารินช าราบ นายสมนึก  เหรียญรักวงศ์ 34-2-02945 เข้าข่ายโรงงาน 0-4532-1198 081-2668766

11 บ.ก้าวหน้าฟูด้ จ ากัด 138 6 โนนโหนน วารินช าราบ บ.ก้าวหน้าฟูด้ จ ากัด 34-2-02446 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-7261-4

12 แหนมอัมพร 17 เทศบาล 18 วารินช าราบ วารินช าราบ นายส าเนียง  ทิพย์นาง 34-2-02747 เข้าข่ายโรงงาน 0-4532-2931

13 หมูยอเขือ่นธานี   258/2 เขือ่นธานี ในเมือง เมือง นายวรัิช  ฝ่าม 34-2-03347 เข้าข่ายโรงงาน 0-4526-0393 08-9359-1335

14 นิตยา  เพิม่ศิริวาส 157/4 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางนิตยา  นิลวรรณจะรกุล 34-2-03547 เข้าข่ายโรงงาน 0-4526-2875  08-1976-0168

15 ร้านตองหนึง่ 537 พรหมราช ในเมือง เมือง นางเปมิกา มวลชนชนะ 34-2-03159 เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-3688 09-4536-2465

16 ร้านนวลปราง 302 พโลชัย ในเมือง เมือง นางกิง่แก้ว  พิจิตรธรรม 34-2-04047 เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-2154 08-1876-5047

17 หมูยอครัวอุบล 11 6 อุบล-ตระการ ในเมือง เมือง นางสาวไพวรรณ  ก้อนสิน 34-2-04547 เข้าข่ายโรงงาน 0-4525-6251 08-4303-0046

18 หมูยอแม่ฮาย 173 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางสุนีย์  ววิฒันศิริทรัพย์ 34-2-05847 เข้าข่ายโรงงาน 0-4525-4763 08-9625-8200

19 ลูกชิ้นแสนสุข 125 4 หนองกินเพล วารินช าราบ นายแสน  สระทองจุด 34-2-07347 เข้าข่ายโรงงาน 081-9660673

20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองช้าง 13 7 หนองขอน เมือง นางสาวทองดี  ราศี 34-2-00148 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 0-4534-4012 086-2540713

21 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จ ากัด 110 6 โนนโหนน วารินช าราบ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จ ากัด 34-2-01548 เข้าข่ายโรงงาน 0-4531-9100

22 รัตน์ไส้กรอก 159 15 แสนสุข วารินช าราบ นางมณีรัตน์  กันทะมา 34-2-01648 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 086-2653454
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23 หมูยอแม่ฮาย 1 78-80 พโลชัย ในเมือง เมือง นางจุฑามาศ  ศรีรัตน์ศิริกุล 34-2-01748 เข้าข่ายโรงงาน 0-4525-5266 08-6260-6606

24 ว. เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 7 หนองขอน เมือง ว. เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี34-2-05048 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 0-4534-4124  086-2616070

25 หมูยอสุทิน 132 ศรีณรงค์ ในเมือง เมือง นางวรดา  เนติกิตตินันท์ 34-2-00649 เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-2730

26 หมูยอน าโชค 61/1 สุปัฏน์ ในเมือง เมือง นางสาวภาวณีิ  วงศ์สรณ์สิริ 34-2-01049 เข้าข่ายโรงงาน 0-4524-4399 08-4607-9154

27 โชคทวฟีูดส์ 12 6 สถลมาร์ค ธาตุ วารินช าราบ นางเพ็ญศรี  บุญดก 34-2-02449 เข้าข่ายโรงงาน 081-9673826
28 หจก. บี เอส เอ อุบล กรีน  พอร์ค 368 21 ขามใหญ่ เมือง น.ส.อรนุช  เลิศทรงวฒิุกุล 34-2-00150 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 0-4531-2754
29 อารีย์หมูเด้ง 157 9 แสนสุข วารินช าราบ นายสนอง  สกุลศักด์ิถาวร 34-2-00551 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 0-4532-1897
30 ลูกชิ้นคุณหน่อย 24 5 ซอย 7 ขุหลุ ตระการพืชผล นายศรีไพ  สระทองขม 34-2-05651 เข้าข่ายโรงงาน 0-4548-1154  081-7624283
31 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลาบ้านด่านใหม่54 2  - พรหมสิงห์ โขงเจียม โขงเจียม นางวายุรี  บุญไทย 34-2-00452 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 0-4535-1158  081-3899562
32 ปลาส้มแม่พุก 27 1  -  - นิคมล าโดมน้อย สิรินธร นางหนูพุก   สาลี 34-2-00552 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 081-0710767
33 วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 194 25 เมืองเดช เดชอุดม นายนพพร  จันทร์ปรีดา 34-2-02453 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 08-6245-1751
34 สามชัย กรุ๊ป 379 11 ปทุม เมืองอุบลราชธานี นางเต็มสินี  ฤทธชิัย 34-2-02755 เขา้ขา่ยโรงงาน 0-4520-9118  08-7245-5111

35 หมูยอเจ๊หนู   129/1 1 กงพะเนียง เขมราฐ เขมราฐ นางสาวพรรณระว ี มัน่คง 34-2-03056 เขา้ขา่ยโรงงาน 08-7441-3245  08-4605-7435

36 แหนมเสนอชัย 505 3 ปทุม เมืองอุบลราชธานี น.ส.ณสุดา ชนะภาพงษ์ 34-2-00557 เขา้ขา่ยโรงงาน 08-0738-8336

37 โรงงานลูกชิ้นศรีเจริญ 58 16 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร นายสี สระทองแพง 34-2-01958 เขา้ขา่ยโรงงาน 0-4544-1193

38 ร้อยใจอุบลฯ 317 14 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี นายบุญมี  มีแววแสง 34-2-05758 เขา้ขา่ยโรงงาน 08-3746-8690

39 ร้านหมูยอศรีณรงศ์ 43 ประชาร่วมมิตร วารินช าราบ วารินช าราบ นางสมพร  มานิตทววีฒัน์ 34-2-04159 เขา้ขา่ยโรงงาน 08-1547-2207

40 ร้านหมูยอเดช 39/8 24 เมืองเดช เดชอุดม นางศศิธร  ชาญกล้า 34-2-05259 เขา้ขา่ยโรงงาน 08-1725-6587

41 ใหม่แดดเดียว 12 7 ปทุม เมืองอุบลราชธานี นางสาววภิาวรรณ เกียรตินาวชิัย 34-2-06459 ไม่เข้าข่ายโรงงาน 08-8595-1027 09-1013-7246
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