
 

 

ศพก.หลัก โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี 2563 

 

ที ่ ศูนย์หลักประจ าอ าเภอ ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้ง 

กิจกรรมแปลงเรียนรู้ 
หมู่ที่ เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 เมืองพัทลุง นายไพรัตน์  ตาแก้ว 119 2 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง การเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
2 เขาชัยสน นายมนูญ  สุขรัตน์ 132 11 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในร่องสวน 
3 ควนขนุน นายนัด  อ่อนแก้ว 47 13 ปันแต ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
4 ปากพะยูน นายสุทิน  ยิ้มศรี 37 3 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
5 กงหรา นายบุญพา  รัตนานุกูล 245 5 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
6 ตะโหมด นางณัฏฐ์ชญา  ศรีไทย 26 2 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
7 ศรีบรรพต นายเฉลิม  เรืองเพ็ง 135 3 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
8 ป่าบอน นายนัน  ชูเอียด 150 9 หนองธง ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
9 บางแก้ว นายจักรกฤษณ์  สามัคคี 880 6 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลาในนาข้าว 

10 ป่าพะยอม นายปลื้ม  จันทุง 87 6 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
11 ศรีนครินทร์ นายวิโรจน ์ สว่างรัตน์ 8 6 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

 

 

 

 



ศูนย์ฯ เครือข่ายรายเก่า ด้านการประมง (5 : 1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดพัทลุง 
 ประจ าปี 2563 

ที ่
ศูนย์เครือข่าย
ประจ าอ าเภอ 

ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้ง 

กิจกรรมแปลงเรียนรู้ 
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 เมืองพัทลุง นายสมศักดิ์  ทองใส 144/1 14 ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายสุเทพ  ธานีรัตน ์ 108 1 ชัยบุรี เมือง พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
    นายทวีศักดิ์  คงฤทธิ์ 1 9 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายทวีศักดิ์  คงฤทธิ์ 225 2 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายโวหาญ  ห้องฉาย 2 4 ล าป า เมืองพัทลุง พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
2 เขาชัยสน นายจิรัฐพล  สอนทอง 153 9 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายเสน่ห์  จุลฉีด  4/7 10 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นางสาววิลัยวรรณ  หมวดสังข์ 317 9 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นางสาวจุฑารัตน์  เมฆเรือง 159/2 10 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายสมชาย  เรืองพุทธ 326 11 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
3 ควนขนุน นายสมโชค  ตุดเกื้อ 2 2 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นายสุนิพนธ์  พุทธคลิ้ง 32 7 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
    นายพันธ์ศักดิ์  ยุกตานนท์ 92 7 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายอธิคม  ขุนแก้ว 428 6 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 
    นายไสว  สงสม 165 7 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
4 ปากพะยูน นายณรงค์  แก้วสองเมือง 252 10 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายนันทนา  แสงประสิทธิ์ 58 5 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นายทวี  อินทรเพชร 181/3 5 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาในร่องสวน 
    นายเกริกเกียรติ  เซ่งลอยเลื่อน 32 3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุก 
    นายสมนึก  ยิ้มแก้ว 453/1 10 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 



ที ่
ศูนย์เครือข่าย
ประจ าอ าเภอ 

ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้ง 

กิจกรรมแปลงเรียนรู้ 
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

5 กงหรา นางอารมย์  ชายเกต ุ   7 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
    นาง อวยพร ราชเล็ก  20/1 6 ชะรัด กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายมีชัย  ลายเพชร 209 1 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 
    นายดล  เส็มหมาด 6 9 ชะรัด กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นายเจ๊ะโขด  ไชยสมุทร 24 4 ชะรัด กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
6 ตะโหมด นายมูฮ าหมัด  ฟาเอส 218 5 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นางปิยดา  ทองมี 51/1 5 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นางสาวสาริมะ  ด ารักษ์ 50 3 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลา 
    นางสุนันทา  อุทัยรังษี 32 8 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลา 
    นางจ าปา  ชูเส้ง 199 9 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ 
7 ศรีบรรพต นางวาสนา  จิตจูฬบรรพต 156 5 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายสมชัย  นวลจันทร ์ 141 9 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นายละมุล  เต็มทอง 235 2 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
    นายทนงค์  แสงเกิด 76 3 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นายเดชา  จันทร์เหมือน 34 2 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
8 ป่าบอน นายบุญยงค์  ทองศรีจันทร์ 361 3 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุก 
    นายณรงค์  ศิริมุสิกะ 303 3 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 
    นายสมนึก  ใหม่แก้ว 369 7 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 
    นายสมบัตร  แก้วพิบูลย์ 71 5 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นายเอื้อน  ถวิล 36 11 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
9 บางแก้ว นายประกอบ  แดงปรก 130/2 6 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
    นายหมัดอะสัน  หวันแสล๊ะ 222 11 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 



ที ่
ศูนย์เครือข่าย
ประจ าอ าเภอ 

ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้ง 

กิจกรรมแปลงเรียนรู้ 
ที ่ เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

  บางแก้ว  นางกฤษณา  ปาธะรัตน์ 733 1 ท่าทะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
  
  

  
  

นายสมพงษ์  แดงปรก 130 13 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 
นายส าเริง  ชูแก้ว 61 11 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

10 ป่าพะยอม นายอ าไพย  สังข์แก้ว 112 13 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นางเกษร  ทองค า 167 13 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
    นางสาวสุคนธา  พลอยด า 229 4 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
    นางวันณีดา  เกลี้ยงคลิ้ง 105 2 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลาดุก 
    นายอนันต์  ทิพยรักษ์ 96 13 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 

11 ศรีนครินทร ์ นายเหวียน  ชูสุข 20 12 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง การเลี้ยงกบ 
    นายสุขนันท์  ชูหว่าง  19/1 2 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
    นางหนูจับ  หนูช ู 101 12 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง การเลี้ยงกบในกระชัง 
    นายเจริญ  ชุมคุ่ย 218 12 ชุมพล ศรีนคริทร์ พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

    นายวิรัตน์  รามหนู 139 9 ชุมพล ศรีนคริทร์ พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมงรายใหม่ (1:1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี 2563 

 

ที ่ ศูนย์หลักประจ าอ าเภอ ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้ง 

กิจกรรมแปลงเรียนรู้ 
หมู่ที่ เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 เขาชัยสน นางรุ่งทิพย์  เดชะ 29 2 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
2 ปากพะยูน นายศราวุธ  เกษตรกาลาม์ 406/1 3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
3 ควนขนุน นางผ่องศรี  สุขรุ่ง 84 10 ปันแต ควนขนุน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
4 ป่าบอน นายสมนึก  ชูแก้ว 107 6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
5 กงหรา นางเนาวรัตน์  อินนุรักษ์ 43 4 กงหรา กงหรา พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
6 เมือง นายชัยรัตน์  รัตนพิพัฒน์ 73 1 พญาขัน เมือง พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
7 ศรีนครินทร์ นายยงยุทธ์  ไข่ช่วย 94 2 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
8 ป่าพะยอม นายเอกชัย  ช่วยเนื่อง 131 3 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง การเลี้ยงปลานิล 
9 ศรีบรรพต นายจเร  กลั้งทองด้วง 126 6 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง การเลี้ยงปลานิล 

10 บางแก้ว นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ์ 291 8 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
11 ตะโหมด นางไพอักษร ไพช านาญ 156 1 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 


