
ท่ี จังหวัด อําเภอ ชื่อ ศดปช. ท่ีตั้งศดปช. X Y        ประธานศูนย เบอรโทรศัพท   ปท่ีเริ่มดําเนินการ ศดปช. สมาชิก (คน)   เงินทุนหมุนเวียน พืชหลักท่ีเขารวมโครงการ

1 ตรัง หาดสําราญ ศดปช.บาหวี 37/1 ม.4 ต.บาหวี 565894 803430 นายโชติรัตน ชุมสกุล /0872835139 2557 20 460,000 ยางพารา,ปาลม

2 ตรัง กันตัง ศดปช.รุงเรืองสามัคคี 92/2 ม.4 ต.คลองชีลอม 563929 823178 นายวีรศักดิ์ สองเมือง /0857835673 2558 33 350,000 ยางพารา

3 ตรัง สิเกา ศดปช.เขาไมแกว 91 ม.1 ต.เขาไมแกว 535584 843604 นางณัฏฐพร สินไชย 2558 20 6,000 ปาลมน้ํามัน

4 ตรัง วังวิเศษ ศดปช. วังวิเศษ 270 ม.4  ต.เขาวิเศษ 551456 847148 นายเอกพงศ ชัยพล /0819701814 2558 20 - ยางพารา,ปาลม

5 ตรัง รัษฎา ศดปช.ควนเมา 16 ม.15  ต.ควนเมา 568598 879291 นายศุภพงศภัทร ธรรมกิจ 2558 20 - พืชผัก

6 ตรัง เมือง ศดปช.บานโพธ์ิ ม.9 ต.บานโพธ์ิ อ.เมือง 572648 844200 นายสนอง เสนีย /0878816084 2558 30 - ยางพารา

7 ตรัง หวยยอด ศดปช.นาวง 151 ม.2  ต.นาวง 551674 855083 นายแฉลม ประมวลศิลป 2559 20 - ปาลมน้ํามัน

8 ตรัง ปะเหลียน ศดปช.บานปากอ 90/3 ม.5 ต.ปะเหลียน 590128 809760 นายยอดย่ิง นิเวศประเสริฐ/0848485227 2558 20 - ยางพารา,ปาลม

9 ตรัง ยานตาขาว ศดปช.ทุงคาย 56 ม.8 ต.ทุงคาย 573774 825748 นายฉิด ขันแกว /0836435537 2558 20 230,000 ยางพารา

10 ตรัง นาโยง ศดปช.นาขาวเสีย 5/2 ม.๖  ต.นาขาวเสีย 580396 834471 นายสมพร อาสาชํานาญ /0860091739 2558 30 - ยางพารา,ขาว

11 พัทลุง เมืองพัทลุง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนเกษตรกรทํานาควนมะพราว 28 หมู 16 ต. ควนมะพราว อ. เมือง 622008 835837 นายอุทัย ขุนแดง 086-963-9160 2558 20 - ขาว

12 พัทลุง เขาชัยสน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานพรุ หมู 7  ต. จองถนน อ. เขาชัยสน 630725 827438 นายสมนึก ชํานาญกิจ 086-598-0020 2558 20 - ขาว

13 พัทลุง ควนขนุน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลโตนดดวน หมู 2 ต. โตนดดวน อ. ควนขนุน 612285 852855 นายธวัชชัย นาคะวิโรจน 089-296-7270 2557 20 - ขาว

14 พัทลุง ปากพะยูน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานดอน 37 หมู 3 ต. ดอนทราย อ. ปากพะยูน 646348 800637 นายสุทิน ย้ิมศรี 089-791-3836 2558 20 - ขาว

15 พัทลุง กงหรา ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ป 2558 บานควนข้ีแรด หมู 7 ต. ชะรัด อ. กงหรา 608263 827845 นายสมใจ หอยสกุล 093-781-9592 2558 20 - ขาว

16 พัทลุง ตะโหมด ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานปาพงค หมู 9  ต. ตะโหมด อ. ตะโหมด 614987 807258 นายเจริญสิงห ชนะสิทธ์ิ 084-965-0641 2558 20 - ขาว

17 พัทลุง ศรีบรรพต ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานสวนโหนด 141 หมู9 ต. ตะแพน อ. ศรีบรรพต 605737 847116 นายสมชัย นวลจันทร 086-285-9695 2558 20 - ขาว

18 พัทลุง ปาบอน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานควนแหวง หมู 7 ต. โคกทราย อ. ปาบอน 637277 798742 นายสมนึก ไหมแกว 081-388-6441 2558 20 - ขาว

19 พัทลุง บางแกว ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนาปะขอ 4 หมู 12 บานทุงเศรษฐี ต. นาปะขอ อ. บางแกว 633660 823096 นายพิภูษณ อินจันทร 081-388-4166 2558 20 - ขาว

20 พัทลุง ปาพะยอม ศูนยจัดการดินปุยชุมชนปาพะยอม หมู 1 ต. ปาพะยอม อ. ปาพะยอม 605019 867312 ด.ต.โชคดี มูศโกภาศ 081-969-7102 2558 20 - ขาว

21 พัทลุง ศรีนครินทร ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานสวนหลวง 19/1 หมู 2 ต. อางทอง อ. ศรีนครินทร 607285 834030 นายสุขนันท ชูหวาง 084-861-3207 2558 20 - พืชผัก

22 สงขลา เมืองสงขลา ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลทุงหวัง ม.7 ตําบลทุงหวัง 679262 777066 นายแมน เหมอารัญ  086 9604365 2559 20   - ยางพารา

23 สงขลา บางกลํ่า ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานยางงาม ตําบลทาชาง ๙๗/๒ ม. ๑๐ ต.ทาชาง 646643 780921 นายวิชาญ  ชวัญชวย 089-9782179 2557 20  - ยางพารา

24 สงขลา นาหมอม ศูนยจัดการดินปุยชุมชน     ตําบลนาหมอม ศาลาหมูบาน  ม.4     ต.นาหมอม 667935 770959 นายสมนึก  ไพยรัตน  089-5951113 2559 20   - ยางพารา

25 สงขลา คลองหอยโขง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานเการาง ตําบลคลองหอยโขง 92 ม.6 ต.คลองหอยโขง 654594 753166 นายประสิทธ์ิ  ประทุมทอง  086-2969776 2557 20  - ยางพารา

26 สงขลา หาดใหญ ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลพะตง   4/2 ม.2 ต.พะตง 663794 757468 นายวิรัตน  จันทสุวรรณ  093-6591199 2559 20   - ยางพารา

27 สงขลา สะเดา ศูนยจัดการดินปุยชุมชน     ตําบลเขามีเกียรติ ม.1 ต.เขามีเกียรติ 651821 736145 นายไชยณรงค  กาญจนแกว 2558 20  - ยางพารา

28 สงขลา สะบายอย ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานระไมล  ตําบลเปยน 76  ม.4  ต.เปยน 723802 735999 นายชวย  ขุนดํา  088-3889617 2559 20  - ยางพารา

29 สงขลา นาทวี ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลคลองกวาง ม.3 ต.คลองกวาง 678349 734981 นายทองดี  ถาวรหงษ  081-0933523 2559 20  - ยางพารา

30 สงขลา จะนะ ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลสะพานไมแกน ม.1 ต.สะพานไมแกน 697320 754610 นางสุขใจ พุมเสน            086-2881065 2557 20 45,000 ยางพารา

31 สงขลา ระโนด ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลบานขาว ม.3 ต.บานขาว     อ.ระโนด 635464 867942 นายบุญเลิศ จันทบุรี  098-0874757 2558 20  - ขาว

32 สงขลา รัตภูมิ ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานกัมมัน ตําบลคูหาใต ม.12   ต.คูหาใต 640604 792667 นายทวี  วรรณดี    084-0639310 2558 20   - ขาว



33 สงขลา สทิงพระ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน      ตําบลทาหิน 51  ม.5 ต.ทาหิน 659299 824719 นางศรีสุดา มากชูชิต    083-1832702 2558 20 - ขาว

34 สงขลา ควนเนียง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน  บานผลุง  ตําบลควนโส 62 ม.1 ต.ควนโส 646643 799143 นายวิเชียร  นกนอย  093 6299938 2559 25 100,000 ขาว

35 สงขลา เทพา ศูนยจัดการดินปุยชุมชน     ตําบลเทพา ม.6  ต.เทพา 712794 752054 นายดนรอหีม  มุเสะ  087-9696169 2559 30  - ขาว

36 สงขลา กระแสสินธ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน    ตําบลกระแสสินธ 45/2 ม.3  ต.กระแสสินธ 646277 840354 นายไพรัตน พิทักษธรรม  081-2753616 2558 20 5,500 ขาว

37 สงขลา สิงหนคร ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลรําแดง ศูนยเรียนรูชุมชน อบต.รําแดง ม.7  ต.รําแดง 662628 815035 นายสมคิด  นอยสําลี 2559 20  - ขาว

38 ปตตานี เมือง ศดปช.ต.ปะกาฮะรัง  ม.5 ต.ปะกาฮะรัง 746469 755356 นายอิสมายิส ตาสาเมาะ 2558 20 - ขาว

39 ปตตานี โคกโพธ์ิ ศดปช.ต.ทรายขาว ม.4 ต.ทรายขาว 730885 738680 นายวสันติ์ สาเมาะบาซา 2558 20 - ทุเรียน

40 ปตตานี หนองจิก ศดปช.ต.ดอนรัก ม.6 ต.ดอนรัก 744221 755057 นายหมะหลี อุมา 2558 20 - ขาว

41 ปตตานี ยะรัง ศดปช.ต.เมาะมาวี ม.1 ต.เมาะมาวี 753541 740995 นายอาแซ หะยีดอเลาะ 2557 20 - สมโอ/ยางพารา

42 ปตตานี ยะหริ่ง ศดปช.ต.สาบัน ม.1 ต.สาบัน 767903 755756 นางฮาลีเมาะ มะเละ 2558 20 - พืชผัก

43 ปตตานี แมลาน ศดปช.ต.แมลาน ม.3 ต.แมลาน 746296 734582 นายกานต แกวศรีบุญ 2558 30 3,000 ขาว

44 ปตตานี ปะนาเระ ศดปช.ต.คอกกระบือ ม.2 ต.คอกกระบือ 777275 752734 นางลําดวน คงพูนเพ่ิม 2557 20 1,000 ขาว

45 ปตตานี สายบุรี ศดปช.ต.ตะบ้ิง ม.2 ต.ตะบ้ิง 788011 739066 นายอับดุลเลาะ ดือราโอะ 2557 66 - ยางพารา

46 ปตตานี มายอ ศดปช.ต.สาคอใต ม.3 ต.สาคอใต 761504 747071 น.ส.รอฮานา มะยี 2557 23 - ขาว/ยางพารา

47 ปตตานี ไมแกน ศดปช.ฟารมตัวอยางวัดสารวัน ม.3 ต.ไทรทอง 796413 732185 นายยุทธ แดงเงิน 2557 20 - พืชผัก

48 ปตตานี กะพอ ศดปช.ต.กะรุบี ม.7 ต.กะรุบี 780951 726608 นายแวอุเซ็ง แต 2558 20 - ยางพารา

49 ปตตานี ทุงยางแดง ศดปช.ต.พิเทน ม.5 ต.พิเทน 771997 738822 นายซาการียา สะตอปา 2558 20 - ยางพารา

50 ปตตานี เมือง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน มะนังตายอ               ม.5 ต.มะนังตายอ 805221 704571 นายมะ  สะบูดิง/ 0845283770 2558 20 60,000 พืชผัก/ขาวโพดหวาน

51 ปตตานี บาเจาะ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ปะลุกาสาเมาะ             ม.3 ต.ปะลุกาสาเมาะ 786601 730281 นายตวนยะลา รายอคาลี/ 0819596228 2558 20   - ลองกอง

52 ปตตานี ระแงะ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตันหยงมัส            66/5 ม.3 ต.ตันหยงมัส 803408 697866 นายประทีป  ทิตพุฒ/ 0899755482 2558 30  - ยางพารา

53 ปตตานี รือเสาะ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน รือเสาะ อาคารเอนกประสงคบานตะ 776494 702293 นางสาววนิดา หะยีเจะมิ 0980632616 2558 20 500 ขาวโพดหวาน

54 ปตตานี สุไหงโก-ลก ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ปูโยะ 84 ม.3 ต.ปูโยะ 769337 675288 นายดึก  จันทรแท/ 0878366867 2558 20  - ยางพารา

55 ปตตานี สุไหงปาดี ศูนยจัดการดินปุยชุมชน สุไหงปาดี ม.2 ต.สุไหงปาดี 821679 681204 นายชิต  รัตนบุญโน/ 0872917408 2558 20 2,000 พืชผัก

56 ปตตานี ตากใบ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศาลาใหม          4 ม.2 ต.ศาลาใหม 769122 693934 นายประสิทธ์ิ  รัตนมณี/ 0862852678 2557 20  - พืชผัก

57 ปตตานี แวง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน โละจูด 100 ม.8 ต.โละจูด 817593 643815 นายไชยวัฒน  สุวรรณโณ 2558 32 100,720 ยางพารา

58 ปตตานี ยี่งอ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ละหาร  ม.8 ต.ละหาร 803828 707830 นายผาด สุขสุพันธ/ 0808726549 2559 20  - ปาลมน้ํามัน

59 ปตตานี ศรีสาคร ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ศรีบรรพต ม.2  ต.ศรีบรรพต 779938 683109 นางอุษา  แกวมุสิก/ 0872909591 2559 20  - ลองกอง

60 ปตตานี สุคิริน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน รมไทร 60 ม. 5 ต.รมไทร 802234 664033 นางจันทรทิพย  สีนุน/ 0814786080 2558 20  - ยางพารา

61 ปตตานี จะแนะ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ผดุงมาตร            153/3 ม.4 ต.ผดุงมาตร  804331 674243 นายอดุลชัย มีนา/ 0849634033 2558 20  - ลองกอง

62 ปตตานี เจาะไอรอง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน มะรือโบออก         325 ม.7 ต.มะรือโบออก 818008 692015 นายมนตรี  รับไทรทอง 2558 20  - ปาลมน้ํามัน

63 สตูล เมืองสตูล ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลเจะบิลัง ม.6 ต.เจะบิลัง 606463 744160 นายกอหนี เหตุฉูนุย 2557 250 150,000 ยางพารา

64 สตูล ละงู ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลน้ําผุด ม.5 ต.น้ําผุด 593478 777904 นายสงกรานต ภูระหงษ 089 9744025 2559 20 2,000 ยางพารา

65 สตูล ควนกาหลง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลทุงนุย ม.11 ต.ทุงนุย 622716 758453 นายบีสอน ลัสมาน 2558 20 ยางพารา



66 สตูล ควนโดน ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลควนโดน ม.2 ต. ควนโดน 615912 755741 นายดิษฐ ศรีเมือง 084 8553659 2557 20 120,000 ยางพารา

67 สตูล ทาแพ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.ทาแพ ม.3 ต.ทาแพ 606451 751885 นายหวาเหตุ สําเร 085 6408182 2559 20 ยางพารา

68 สตูล ทุงหวา ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.นาทอน ม.2 ต.นาทอน 583032 781379 นายอํานวย ติงสงา 083 5120922 2557 234 50,000 ปาลมน้ํามัน

69 สตูล มะนัง ศูนยจัดการดินปุยชุมชน ต.นิคมพัฒนา ม.5 ต.นิคมพัฒนา 598474 765006 นายวาหาบ ยาบา 083 6533530 2559 20 2,000 ปาลมน้ํามัน

70 ยะลา เมืองยะลา ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลลําพะยา ม.6 ต.ลําพะยา 756406 721158 นางละเอียด พันแสง 086-2907746 2557 22 10,000 ยางพารา/ไมผล

71 ยะลา รามัน ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลยะตะ 49/1 ม.1 ต.ยะตะ 761708 713168 นายมาหะมะ หะนิแร 081-9632037 2557 20 20,000 ยางพารา/ขาว

72 ยะลา ยะหา ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลบาโระ 101 ม.8 ต.บาโระ 735160 715210 นายดอเลาะ สะตือบา 081-0969047 2556 20 5,000 ยางพารา/พืชผัก

73 ยะลา กาบัง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลกาบัง ม.2 ต.กาบัง 720458 715359 นายอับดุลรอหะ แขวงบู 089-9784365 2557 20 - ยางพารา

74 ยะลา กรงปนัง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลกรงปนัง ม.6 ต.กรงปนัง 750624 711262 นายสุธิน หองสุวรรณ 086-2886756 2557 23 - ทุเรียน/ยางพารา

75 ยะลา บันนังสตา ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลถํ้าทะลุ 158 ม.1 ต.ถํ้าทะลุ 753160 731962 นายพิทยา วสุลีวรรณ 2556 34 - ทุเรียน/พืชผัก

76 ยะลา ธารโต ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลธารโต 292 ม.1 ต.ธารโต 742147 681905 นางเสง่ียม จันทรกุล 2557 23 - ยางพารา/ทุเรียน

77 ยะลา เบตง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลอัยเยอรเวง ม.๕ ตําบลอัยเยอรเวง 738808 657941 นายวิพัก แซล่ิม 2559 20 - ทุเรียน/ยางพารา

นายสมชาย พรุเพชรแกว  ผูรับผิดชอบระดับเขต ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สสก.๕ สข. โทร. 0897935774

ศูนยการจัดการดนิปุยชมุชน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวดัสงขลา


