
 
รายช่ือวิสาหกิจชมุชนด้านการประมง 2562 จงัหวดัศรีสะเกษ 

กลุม่พฒันาและสง่เสริมอาชีพการประมง 

  

      

ล าดบั
ที่ 

ช่ือ ที่อยู ่ ประธานกลุม่ ติดตอ่ หมาย
เหต ุ

1 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งปลาในกระซงับ้านผึง้ 

ต าบลหนองแค 

เลขที่ 148 หมูท่ี่ 14 ถนน ต าบลหนองแค อ าเภอ
ราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นางจฑุาทิพย์ จนัทสทิธ์ิ 878742561   

      2. นางวฒันา บญุด ี     

2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านปลาร้าปลาส้มบ้าน
ห้วย 

เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 11 ถนน - ต าบลบัวหุ่ง 
อ าเภอราษีไศล จังหวดัศรีสะเกษ 

1.นางเสมอ ห้วยจนัทร์ 872541412 otop 

      2. นางอรพิน จ าปี     

3 วิสาหกิจชมุชนผลติภณัฑ์ปลาแมน่ า้มลูครูอดลุย์ เลขที่ 56 หมูท่ี่ 11 ถนน ต าบลบวัหุง่ อ าเภอราษี
ไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางอดลุย์ ศรเพชร 801544080   

      2. นางสาวดาราณีย์ 
ประสาร 

    

4 วิสาหกิจชมุชนกลุม่ปลาร้า บ้านห้วยใต้ หมูท่ี่ 11 เลขที่ 50 หมูท่ี่ 11 ถนน ต าบลบวัหุง่ อ าเภอราษี
ไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางสภุาวดี ห้วยจนัทร์ 899492775   

      2. นางนางสริิลกัษณ์ เอม
ออ่ม 

    

5 วิสาหกิจชมุชนกลุม่ประมงพืน้บ้านต าบลเมืองคง เลขที่ 99 หมูท่ี่ 11 ถนน ต าบลเมอืงคง อ าเภอ
ราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายอาทิตย์ กตะศิลา 854989735   

      2. นายสมยงค์ ค าแก้ว     



6 วิสาหกิจชมุชนเยาวชนเลีย้งปลากระชงั เลขที่ 150 หมูท่ี่ 7 ถนน ต าบลพรหมสวสัดิ์ 
อ าเภอพยห์ุ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายจรัญ โสดามขุ     

      2. นายวินยั จนัทร์โสภา     

7 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เพาะพนัธุ์กบ-จิง้หรีดบ้านโนน
คณู 

เลขที่ 50 หมูท่ี่ 9 ถนน - ต าบลโพธ์ิกระสงัข์ 
อ าเภอขนุหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางสาวขนิษฐา โพธิสาร 871041160   

      2. นางสาวนงค์นชุ โพธิสาร     

8 กลุ่มณัชชาอาหารไทยและน า้พริกเมืองขุน 33/4 หมู่12 ต าบลสิ อ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ 33150 

น า้พริกปลาย่าง 08-1730-
3296 

otop 

9 วิสาหกิจชมุชนน า้พริกสมนุไพรปลาร้า เลขที่ 41 หมูท่ี่ 4 ถนน ต าบลสระก าแพงใหญ่ 
อ าเภออทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นางวงเดือน หสัค า 992045129   

      2. นางสดุสาคร พงษ์พิพิธ
ธรรม 

    

10 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งปลาดกุในบอ่พลาสติก เลขที่ 3 หมูท่ี่ 4 ถนน ต าบลโคกหลา่ม อ าเภอ
อทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายบญุเหลอื เพิ่มผล 892766413   

      2. นายณฐัพงษ์ เกษพอง     

11 วิสาหกิจชมุชนกลุม่สมัมาชีพท าปลาส้ม เลขที่ 20 หมูท่ี่ 1 ถนน ต าบลก้านเหลอืง อ าเภอ
อทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายอาคม มัน่คง 993685857   

      2. นางนารี มัน่คง     

12 วิสาหกิจชมุชนกลุม่ประมงอินทรีย์ เลขที่ 201 หมูท่ี่ 1 ถนน ต าบลหนองห้าง อ าเภอ
อทุมุพรพิสยั จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางรุ่งอรุณ เถาว์ทอง 972187687   

      2. นางสภุาพร ไชยบ ารุง     



13 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ต าบลเขิน เลขที่ 58 หมูท่ี่ 1 ถนน ต าบลเขิน อ าเภอน า้
เกลีย้ง จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายโสภณ เจริญศรี     

      2. นายไทย พลูแก้ว     

14 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งกบต าบลดวน
ใหญ่ 

เลขที่ 243 หมูท่ี่ 2 ถนน ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอ
วงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายวิเศษ ใสกระจา่ง 849425731   

      2. นายอรรถวฒุิ ดวนใหญ่     

15 วิสาหกิจชมุชนผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้อ าเภอกนัทรา
รมย์ 

เลขที่ 39 หมูท่ี่ 8 ถนน ต าบลยาง อ าเภอกนัทรา
รมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายปัญญา ศรีฉายา 878719981   

      2. นายวีระชยั ศรีสด     

16 วิสาหกิจชมุชนเลีย้งปลาดกุบ้านละทาย เลขที ่52/2 หมูท่ี่ 7 ถนน ต าบลละทาย อ าเภอ
กนัทรารมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายโยธิน บญุศกัดิ ์     

      2. นางนริศรา พลศกัดิ ์     

17 วิสาหกิจชมุชนวิสาหกิจชมุชนกลุม่โพนทองพฒันา
เพาะเลืย้งกบ 

เลขที่ 1 หมูท่ี่ 13 ถนน ต าบลจานใหญ่ อ าเภอ
กนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายเทพทยั แก่นสาร 816608182   

      2. นางทองส ีพลรักษ์     

      3. นางบานเย็น ทอ่นทองมี
สขุ 

    

      4. นายวิทยา มัน่ทน     

      5. นางอารีรัตน์ จอมหงษ์     

      6. นางยพุิน แจม่เชือ้     

      7. นางอ าพร พลรักษ์     



      8. นายค าเพียร ค าล้อม     

12 วิสาหกิจชมุชนกลุม่สง่เสริมอาชีพเลีย้งปลาใน
กระชงั 

เลขที ่57/1 หมูท่ี่ 3 ถนน - ต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายสมจิตร เตา่ลอย 833841789   

      2. นายชพูง วงศ์เจริญ     

13 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลืย้งปลาบ้านโศกขามปอ้ม เลขที่ 7/1 หมูท่ี่ 4 ถนน ต าบลภผูาหมอก อ าเภอ
กนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายเหง่า คะหาญ     

      2. นายคณิต พุม่แก้ว     

      3. นายสายนั ใยค     

      4. นายมอญ นาคศรี     

      5. นายทอง มณีพงษ์     

      6. นายสนุทร จนัสนิท     

      7. นายพิทลู สงิห์กลาง     

14 วิสาหกิจชมุชนเกษตรกรกลุม่เลีย้งกบบ้านโคก
สมบรูณ์ม.8(คุ้มโนนสวรรค์) 

เลขที่ 84 หมูท่ี่ 8 ถนน ต าบลละลาย อ าเภอ
กนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางทองค า บรรทร 982055702   

      2. นางราตรี แก้วพนัใน     

15 วิสาหกิจชมุชนเลีย้งสตัว์บ้านนาสมบรูณ์ เลขที่ 7/1 หมูท่ี่ 8 ถนน ต าบลภเูงิน อ าเภอ
กนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายแฝง ปะนามะกา     

      2. นายวิเชียร บญุจนัทร์     

16 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านนา 264 หมู่18 ต าบลภเูงนิ อ าเภอกนัทรลกัษ์ 

จังหวดัศรีสะเกษ 33110 

แจ่วบอง 08-1967-
4911 

otop 



17 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งปลาในกระชงับ้านโนน
ลานหมูท่ี่13 ต าบลเป๊าะ 

เลขที่ 23/1 หมูท่ี่ 13 ถนน ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึ
บรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายสพุฒัน์ ชนะงาม 895782560   

      2. นายสมยั พรหมบตุร     

18 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งปลาในกระชงัหมู่ 9 ต าบล
เป๊าะ 

เลขที่ 41 หมูท่ี่ 9 ถนน ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึ
บรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายศราวฒุิ วนัประเสริฐ 804873079   

      2. นายนคิม จนัทร์โท     

19 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งปลาในกระชงับ้านโนน
ลานหมูท่ี่13 ต าบลเป๊าะ 

เลขที ่23/1 หมูท่ี่ 13 ถนน ต าบลเป๊าะ อ าเภอบงึ
บรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายสพุฒัน์ ชนะงาม 895782560   

      2. นายสมยั พรหมบตุร     

20 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งปลาในกระชงับ้านจอม
พระ 

เลขที ่10/4 หมูท่ี่ 5 ถนน ต าบลบงึบรูพ์ อ าเภอ
บงึบรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายใหม ่พรหมคณุ 836687809   

      2. นายประดิษฐ์ เสาร์สงิห์     

21 วิสาหกิจชมุชนกลุม่ประมงหาปลาน า้จืด ลขที่ 6 หมูท่ี่ 5 ถนน ต าบลบงึบรูพ์ อ าเภอบงึ
บรูพ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นายทองใด รักธง 890545869   

      2. นายแทน บญุปัญญา     

22 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งกบและขยายพนัธุ์กบ
หนองรุง หมู ่2 

เลขที่ 108 หมูท่ี่ 2 ถนน ต าบลศรีโนนงาม 
อ าเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางสาวประไพวรรณ 

บริสทุธ์ิ 

936656416   

      2. นางนฤนนัท์ ยอดจกัร์     

23 วิสาหกิจชมุชนเลีย้งปลาในกระชงับ้านสงยางหมู่5 เลขที่ 84 หมูท่ี่ 5 ถนน - ต าบลกงุ อ าเภอศิลา
ลาด จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายสาคร เกษร     

      2. นายสาทิต นิยม     



24 วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผู้ เลีย้งปลาในกระชงับ้านหนอง
พอก 

เลขที่ 33 หมูท่ี่ 4 ถนน ต าบลหนองบวัดง อ าเภอ
ศิลาลาด จงัหวดัศรีสะเกษ 

นายบญุเสาร์ ค าผาย     

      2. นายเหลอื อดุมภมู ิ     

25 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านโนน เลขที่ 289 หมู่ที่ 8 ถนน ต าบลน า้ค า อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ 

1.นางประเสริฐ โสพัฒน์ 801498344 otop 

      2. นางสมยั อุน่ค า     

26 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งหมบูนบอ่ปลา เลขที่ 117 หมูท่ี่ 11 ถนน ต าบลปราสาทเยอ 
อ าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายบญุเชิด อุน่แก้ว 877796545   

      2. นายหวดั สนิทอง     

27 วิสาหกิจชมุชนกลุม่สตรีแปรรูปปลาบ้านดงตาดทอง เลขที่ 44 หมูท่ี่ 10 ถนน ต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอ
ปรางค์กู่ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1.นางสชุาดา ไกรวิเศษ 848337696   

      2. นางปัทมาวรรณ คงราช     

28 วิสาหกิจชมุชนกลุุม่จบัปลาธรรมชาตติ าบลจาน
แสนไชย 

เลขที่ 40 หมูท่ี่ 12 ถนน - ต าบลจานแสนไชย 
อ าเภอห้วยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายสมศกัดิ์ วงภกัด ี 898871942   

      2. นายปุ่ น วงค์ภกัด ี     

29 วิสาหกิจชมุชนการแปรรูปปลาดงรัก เลขที่ 40 หมูท่ี่ 2 ถนน ต าบลดงรัก อ าเภอภสูงิห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นางภริดา ธรรมพร 895822219   

      2. นางวจิิตรา โสภา     

30 วิสาหกิจชมุชนกลุม่แปรรูปผลผลติการเกษตรเลีย้ง
สตัว์และประมงเรือทอง 

เลขที่ 26 หมูท่ี่ 5 ถนน ต าบลโคกตาล อ าเภอภู
สงิห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

นายหมนุ แซจ่งึ 849583207   

      2. นางจนัทร์ทิพย์ สรรพ
สภุคักลุ 

    



31 วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผู้ เลีย้งกุ้งก้ามแดงบ้านจอก เลขที่ 93 หมูท่ี่ 4 ถนน ต าบลห้วยตึก๊ช ูอ าเภอภู
สงิห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายพนั ขาวสะอาด 848886900   

      2. นายบรรณ์ อินทรีย์     

32 วิสาหกิจชมุชนกลุม่อาชีพผู้ เลีย้งกบเลีย้งปลาบ้าน
หนองปลาคณู 

เลขที่ 25 หมูท่ี่ 12 ถนน ต าบลตาโกน อ าเภอ
เมืองจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายนาย ภาท ี 846436685   

      2. นายชาคร วเิศษ     

33 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งกบเพื่อชมุชนบ้านชะบา เลขที่ 95 หมูท่ี่ 8 ถนน ต าบลตาโกน อ าเภอเมือง
จนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายบญุมา รันทร     

      2. นางสาวหนพูิน ผมค า     

34 วิสาหกิจชมุชนกลุม่เลีย้งกบและจิง้หรีด เลขที่ 49 หมูท่ี่ 11 ถนน ต าบลอีเซ อ าเภอโพธ์ิศรี
สวุรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ 

1. นายวิชา ทกัษิณ 926369143   

      2. นางทยั เกิดทอง     

35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารยางชุมใหญ่ ติดต่อ 9 ม.1 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย 
จ.ศรีสะเกษ 33190 

แจ่วบอง   otop 

 


