องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดยะลา
สานักงานประมงจังหวัดยะลา
ด้านการแปรรูป
ลาดับ
1
2

ชื่อองค์กร
กลุ่มแปรรูปสัตว์นา้ หมูท่ ี่ 4 ตาบลท่าธง
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
กลุ่มแปรรูปสัตว์นา้ หมูท่ ี่ 5 ตาบลท่าธง
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

จานวน
สมาชิก

สถานะ

กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

ชื่อผู้แทนที่ยื่นคาขอขึ้น
ทะเบียน

30

ไม่เป็นนิติบคุ คล ผลิตปลาส้ม ปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว

ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

นายประสิทธิ์ เพชรเชิงเขา

30

ไม่เป็นนิติบคุ คล ผลิตปลาส้ม ปลาดุกร้า ปลาแดดเดียว

ม.5 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

นางเรียม ทองศรี

3

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มริมเขื่อน

36

ไม่เป็นนิติบคุ คล ผลิตปลาส้ม

198 ม.2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

นางสาววิลาศ ทองคา

4

กลุ่มแปรรูปสัตว์นาบ้
้ านสีคง

30

ไม่เป็นนิติบคุ คล แปรรูปปลาน้าจืดเป็นปลาส้ม

84 ม.7 ต.ลาใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางจันทร์เพ็ญ ช่วยนุกูล

5

กลุ่มแปรรูปสัตว์นาเพื
้ ่อบริโภคในครัวเรือน

30

ไม่เป็นนิติบคุ คล แปรรูปสัตว์นาจื
้ ดเพื่อบริโภคในครัวเรือน 3/3 ม.1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นายวิสุทธิ์ หัวเพ็ชร์

6

กลุ่มปลาส้มคอกช้างเจ้หล่าน

9

ไม่เป็นนิติบคุ คล ผลิตปลาส้ม

39 คอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

นางวายกทิง ทองราช

7

กลุ่มปลาส้มบ้านตาฆา

10

ไม่เป็นนิติบคุ คล ผลิตปลาส้ม

493 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

นายมะ ตาเยะ

8

กลุ่มแม่บา้ นปลาส้มบ้านอาเส็น

15

ไม่เป็นนิติบคุ คล แปรรูปปลาน้าจืดเป็นปลาส้ม

145 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา

นางคอรีเยาะ แดวอสนุง

รวมสมาชิก

190

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดยะลา
สานักงานประมงจังหวัดยะลา
ด้านการเพาะเลี้ยง
ลาดับ

ชื่อองค์กร

1

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นาบ้
้ านแหร

2

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นาบ้
้ านถ้าทะลุ

3
4

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นาบ้
้ านสะเอะ
กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เบตง

5

จานวน
สมาชิก
38

สถานะ

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

บุคคล

เพาะเลี้ยงปลากินพืช

38

บุคคล

เพาะเลี้ยงปลากินพืช ปลานิล ปลาตะเพียน 137 ม.5 ต.ถ้าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

44
30

บุคคล
บุคคล

เพาะเลี้ยงปลากินเนือ้ ปลาดุก ปลาหมอ
เพาะเลี้ยงปลานิล

99/1 ม.6 ต.สะเอะ อ.กรงปินงั จ.ยะลา
นายดือราเซะ ดือราเซะ
43/1 ม.1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายกิตติ โศภาโภคทรัพย์

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาน้าจืด อรบ.เมืองยะลา 30

บุคคล

เพาะเเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจาหน่าย

77 ม.7 ต.ลาใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางประเทือง หลักทรัพย์

บุคคล

เพาะเเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจาหน่าย

188 ม.4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

นางน้อย ป้านใหม่

6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลานารี
รวมสมาชิก

9
189

ม.1 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

ชื่อผู้แทนที่ยื่นคาขอขึ้น
ทะเบียน
นายฮามิ บุหงา
นายณรงค์ ศิริรัตน์

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดยะลา
สานักงานประมงจังหวัดยะลา
ด้านการประมงน้าจืด
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อองค์กร

กลุ่มชาวประมงบ้านป่าบอน
กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านวังไทร
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านดาแลแป
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้าน กม.๓๘
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านตาพะเยา
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านจุฬาภรณ์
6
พัฒนา ๗
รวมสมาชิก

จานวน
สมาชิก
37
32
30
30
30
30
189

สถานะ

รายละเอียดกิจกรรมหลัก

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

ทาการประมงน้าจืดในบึงลานควาย
อนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมง
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมง
เครือข่ายเฝ้าระวังการประมง

ชื่อผู้แทนที่ยื่นคาขอขึ้น
ทะเบียน
78/2 ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
นายซุลกิฟลี บากา
1 ม.2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
นายกมล ศรีจันทร์บาล
5/1 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายกูและ ต่วนจอลง
23 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
นายสะอารี ยูโซ๊ะ
21 ม.11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
นายสว่าง ลิ่ววิวัตน์

บุคคล

เครือข่ายเฝ้าระวังการประมง

312/17 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

สถานที่ติดต่อ

นายกฤษณา ท้าวเงิน

