
1 นายธัญญา  แก้วเจริญ 2560 10/1 ๓ ล าพะยา เมืองยะลา ยางพารา การเล้ียง ปลาดุก ร่องสวน
2 นายสุชิน  ห้องสุวรรณ 2560 11/4 ๖ กรงปินัง กรงปินัง ทุเรียน การเล้ียง ปลาหมอ บ่อพลาสติก
3 นายมะเซ็ง  ดอเล๊าะเจ๊ะแต 2560 ๘๔/๑ ๖ เนินงาม รามัน ยางพารา/ข้าว การเล้ียง ปลาตะเพียน บ่อดิน
4 นายดอเล๊าะ  สะดือบา 2560 ๑๐๑ ๘ บาโร๊ะ ยะหา ยางพารา การเล้ียง ปลาแรด บ่อดิน
5 นายด ารงค์  รามแก้ว 2560 ๑๓๒/๓ ๕ บาละ กาบัง ยางพารา การเล้ียง ปลาดุก บ่อซีเมนต์
6 นายจรัส  ชุมชนมณี 2560 36/1 ๑ ธารโต ธารโต ทุเรียน การเล้ียง ปลานิล บ่อดิน
7 นายประคอง  หอมรส 2560 ๗ ๕ อัยเยอร์เวง เบตง ยางพารา การเล้ียง ปลานิล บ่อดิน
8 นายมะยูนุ  เตาะสาตู 2560 153 ๑ บันนังสตา บันนังสตา ทุเรียน การเล้ียง ปลาดุก บ่อดิน

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563

ประเภท
กิจกรรม

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ศูนยห์ลัก)
ส านักงานประมงจงัหวัดยะลา

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล จัดตั้งเมื่อปี

ทีต่ั้ง กิจกรรมหลัก 
(ประเภท

การเกษตร)

กิจกรรมดา้นการประมง

เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ ชนิดสัตว์น้ า
รูปแบบการ

เลี้ยง



1 นายอับดุลรอซิด  สาแม 2563 109/2 - สะเตง เมืองยะลา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.550313 101.2215

1 นายตัสมีซขดี  สะอง 2563 15 2 เกะรอ รามัน การเล้ียง ทับทิม บ่อดิน 6.475016 101.49779

1 นายมะสาตี  มาแยปิแน 2563 1/6 3 กาตอง ยะหา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.496059 101.06615

1 นายอนันต์  ดือราแม 2563 8/9 1 ปุโรง กรงปินัง การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.44276 101.23806

1 นายอิสมะแอ  สะเตาะ 2563 14 2 กาบัง กาบัง การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.28321 101.02585

1 นายมะรูดิง  มามะ 2563 5/2 9 บันนังสตา บันนังสตา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.25867 101.23725

1 นางอุทัย  แป้นเกิด 2563 77/1 1 คีรีเขต ธารโต การเล้ียง ดุก บ่อซีเมนต์ 6.158864 101.15290

1 นายสันต์  จันทร์โกมุท 2563 9/126 1 ยะรม เบตง การเล้ียง นิล บ่อดิน 5.897184 101.07381

ที่ต้ัง

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอบันนังสตา

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอธารโต

เครือข่ายรายใหม่บันนังสตา

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอกรงปินัง

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอเมืองยะลา

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอรามัน

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอยะหา

เครือข่ายรายใหม่อ าเภอกาบัง

สถานที่เล้ียง

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ ประจ าปี 2563 (1 : 1)
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา
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เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 นายประเทือง  หลักทรัพย์ 2560 77 ๗ ล าใหม่ เมืองยะลา การเล้ียง ตะเพียน บ่อดิน 6.734613 101.752621
2 นายพินัย  แก้วจันทร์ 2560 72/5 ๑ ยุโป เมืองยะลา การเล้ียง ตะเพียน ร่องสวน 6.59947 101.27522
3 นายประสิทธ์ ทองใส 2560 30/8 ๓ สะเตงนอก เมืองยะลา การเล้ียง สลิด บ่อดิน 6.719956 101.752661
4 นายสนิท  รัตน์ซ้อน 2561 69/1 1 ตาเซะ เมืองยะลา การเล้ียง นิลด า บ่อดิน 6.751516 101.733453
5 นายบาสรี  มะโซะ 2562 34/1 2 บุดี เมืองยะลา การเล้ียง หมอ/ดุก ร่องสวน/พลาสติก 6.49699 101.30928

เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ กรงปินัง  จังหวัดยะลา
1 นายดือราเซะ ดือราเซะ 2560 174 ๔ สะเอ๊ะ กรงปินัง การเล้ียง สวาย บ่อดิน 6.707636 101.749569
2 นายฆอรอเฮง  ดอฆอ 2560 12/1 ๓ ปุโรง กรงปินัง การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.472929 101.23810
3 นายอาแว  มาฮะคีรี 2560 6/1 ๘ กรงปินัง กรงปินัง การเล้ียง ตะเพียน ร่องสวน 6.424156 101.3901
4 นายอิบรอเฮง  มีดามี 2561 5 1 กรงปินัง กรงปินัง การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.752976 101.711863
5 นายมะกีพลี  โตะลู 2562 92/3 3 ห้วยกระทิง กรงปินัง การเล้ียง ตะเพียน บ่อดิน 6.323352 101.2587

เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ รามัน จังหวัดยะลา
1 นายอับดุลเลาะ  กาโฮง 2560 16/2 ๔ กอตอตือระ รามัน การเล้ียง ดุก ร่องสวน 6.48985 101.3901
2 นายอับดุลรอซะ  เด็งระกีนา 2560 17 ๑ บาโง รามัน การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.717212 101.758899
3 นายพงศ์  อินโท 2560 54 ๕ ท่าธง รามัน การเล้ียง หมอ บ่อดิน 6.725604 101.766557
4 นางนัศรียา  ดาอุแม 2561 61/1 2 กาลูปัง รามัน การเล้ียง บ้า บ่อดิน 6.465017 101.3692
5 นายวิโรจน์  สุบการี 2562 55 3 บือมัง รามัน การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.40120 101.36140

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายรายเก่า ประจ าปี 2560 - 2562 (5 : 1)
ส านักงานประมงจังหวัดยะลา
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เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ ยะหา  จังหวัดยะลา
1 นางแมะกือจิ  หะยีเบ็ญนา 2560 104/2 ๔ กาตอง ยะหา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.719957 101.727294
2 นายอับดุลรอมาน  หะรงค์ 2560 132 ๒ ปะแต ยะหา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.706871 101.735037
3 นายอับดุลรอซิด หะรงค์ 2560 49/3 ๔ บาโร๊ะ ยะหา การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.41427 101.1323
4 นายวาหับ  แยแย 2561 24/32 3 ยะหา ยะหา การเล้ียง นิลแดง บ่อดิน 6.736179 101.718898
5 นายเภาซัน  ยามินม๊ะ 2562 69/4 2 บาโงยซิแน ยะหา การเล้ียง ทับทิม ร่องสวน 6.51490 101.16364

เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ กาบัง จังหวัดยะลา 
1 นายกอเซ็ง  จิงดารา 2560 24 ๓ กาบัง กาบัง การเล้ียง ตะเพียน บ่อดิน 6.718715 101.715137
2 นายอาแซ  บือนีมะเร๊ะ 2560 82/4 ๘ กาบัง กาบัง การเล้ียง ตะเพียน บ่อดิน 6.47439 100.9802
3 นายสุกรี  รอยา 2560 ๙๔/๑ ๖ กาบัง กาบัง การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.713047 101.716787
4 นายอิสมาแอล  รอฮีม 2561 51/1 3 กาบัง กาบัง การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.716597 101.719345
5 นายสะมะแอ   สะแปะอิง 2562 60/1 5 กาบัง กาบัง การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.41857 101.01680

เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ ธารโต  จังหวัดยะลา
1 นายมะซอและ  ยุมอ 2560 79 ๑ บ้านแหร ธารโต การเล้ียง จีน บ่อดิน 6.676356 101.74224
2 นางเพ็ญแข  พรกรุณาธิกุล 2560 32/1 ๕ คีรีเขต ธารโต การเล้ียง 6.154094 101.1826
3 นายอามิ  บุหงา 2560 103/4 ๑ บ้านแหร ธารโต การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.12713 101.2021
4 นางญาดา  ไชยเอียด 2561 42 5 คีรีเขต ธารโต การเล้ียง 6.729716 101.627261
5 นางวีณา  บัญจะเพ็ชรแก้ว 2562 12 5 คีรีเขต ธารโต การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.16453 101.07769

เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ เบตง จังหวัดยะลา
1 นายสันติชัย  จงเกียรติขจร 2560 138 ๒ ตาเนาะแมเราะ เบตง การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.652870 101.730223
2 นายชนธัญ  นฤเศวตานนท์ 2560 ๑๑๕/๑๐ ๒ ตาเนาะแมเราะ เบตง การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.652612 101.729987
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3 นางสุปราณี  ทองน้อย 2560 ๑๒/๒ ๕ อัยเยอร์เวง เบตง การเล้ียง นิล บ่อดิน 5.947245 101.1571
4 นายสมชัย  เรืองจรัสพิพัฒน์ 2561 85/27 4 ธารน้ าทิพย์ เบตง การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.737824 101.627261
5 นายสุนทร  ศรีสง่าพงษ์ 2562 114/1 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง การเล้ียง นิล บ่อดิน 5.90454 101.07880

เครือข่ายรายเก่า ประจ า อ าเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา
1 นายฟูรกอน  สะแลแม 2560 ๑๑๖/๑ ๑ บันนังสตา บันนังสตา การเล้ียง สวาย บ่อดิน 6.279467 101.2783
2 นายอับดุลการี  วาซอ 2560 186 ๓ บันนังสตา บันนังสตา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.691720 101.748491
3 นายอิบรอเฮง  นิเซ็ง 2560 82/1 ๘ บันนังสตา บันนังสตา การเล้ียง ดุก บ่อดิน 6.256181 101.2396
4 นายต่วนโซ๊ะ  ต่วนมูเต๊ะ 2561 75/1 2 ตล่ิงชัน บันนังสตา การเล้ียง แรด บ่อดิน 6.758426 101.699171
5 นายพิทยา  วสลีวรรณ์ 2562 158 1 ถ้ าทะลุ บันนังสตา การเล้ียง นิล บ่อดิน 6.14726 101.102216


