
ที่ ชื่อกลุม/สหกรณ ชื่อประธานกลุม/
ผูประสานงาน

ที่อยู เบอร์โทรศัพท์ สังกัดสหกรณ/
กลุมเกษตรกร

ประเภทสินคา (โปรดระบ)ุ มาตรฐานสินคา ยอดขายเฉล่ีย/
ป (บาท)

หมายเหตุ

กสส.๑ อําเภอเมือง อาหาร/เคื่องดื่ม/เครื่องแตงกาย และ

งานหัตกรรม และอื่นๆ

1 กลุมอาหารทะเลแปรรูป เดอะวัน นางสุวรรณ วิเชียงรัตน 32/30 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง 083-1955180 สกก. เมืองปตตานี จํากัด อาหารทะเลแปรรูป อย.

2 กลุมปกผาคลุมผมสตรีสระมาลา นางสาวอามีเนาะ มะหะ 107 ม.3 ต.คลองมานิง อ.เมือง 089-9169502 สก.อิสลามปตตานี จํากัด ผาคลุมผม มผช.

3 กลุมประมงพัฒนาบานา นายนิรพงศ สุขเมือง 156/26 ม.8 ต.นาเกลือ อ.เมือง 081-8982552 สก.ประมงปตตานี จํากัด อาหารทะเลแปรรูป

4 สหกรณประมงปตตานี จํากัด นายนิรพงศ สุขเมือง 156/26 ม.8 ต.นาเกลือ อ.เมือง 081-8982552  - นํ้าดื่ม อย.

กสส.๒ อําเภอหนองจิก

4 กลุมแมบานเกษตรกรบานนํ้าพริก นางกัลยกร วรรณหอม 168 ม.6 ต.บอทอง อ.หนองจิก 089-9742664 สกก.หนองจิก จํากัด นํ้าพริก อย. สมส.  ฮาลาล 

มาตรฐาน Gmp

5 กลุมเกษตรอินทรียบานทาดาน นายมงคล สังขสร อ.เนกประสงค ม.2 ต.ดอนรัก 089-7364799 สกก.หนองจิก จํากัด ขาวสาร มผช.

กสส.๓ อําเภอยะหร่ิง

6 กลุมอาชีพสหกรณบานดาโตะ นางสาวรอยหมะ  สาแม 114  ม.4  ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 081-7983698 สกก.ยะหริ่ง จํากัด ขาวเกรียบ อย. สมส. ฮาลาล มผช.

7 กลุมแมบานธรรมาธิปไตย นางแวเมาะ  อาแว 69/10ม.1ต.ยามู อ.ยะหริ่ง 084-9977842 สกก.ยะหริ่ง จํากัด เมี่ยงคําแปรรูป อย.   ฮาลาล

กําลังขอ สมส.

8 กลุมสตรีทําขนมบานดาโตะ นางสารีฮะ วาเฮง ม.๔ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 087-2962271 สกก.ยะหริ่ง จํากัด อาหาร อย. (เฉพาะทองมวน) 

กําลังขอ อย. (ขาวเกรียบ)

 และ ฮาลาล

9 กลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเล นายนิโกะ อาลี 270 ม.3 ต.บางปู 086-7499160 สก.ผูเลี้ยงสัตวน้ํายะหริ่ง จก. ปลาเค็ม

กสส.๔ อําเภอโคกโพธิ์

10 กลุมแมบานเกษตรกรบานทรายขาว นางนลพรรณ พรหมสุข 95/2 ม.3 ต.ทรายขาว 087-2938087 สกก.กรป กลางฯ จํากัด สมแขกแปรรูป อย. มผช. ฮาลาล กําลัง

ขอ Gmp /สมส.

11 กลุมแมบานเกษตรกรน้ําตกทรายขาว นางจํารูญ แกวลอย 31 ม.5 ต.ทรายขาว 087-2932541 สกก.กรป กลางฯ จํากัด กลวยเสน อย. มผช.

12 กลุมอาชีพสหกรณบานชางใหตก นางอรุณี จันทรหอม 69  ม.3  ต.ชางไหตก 081-9572328 สกก.กรป กลางฯ จํากัด วุนนํ้ามะพราว อย.

13 กลุมลวดรองรับถวยน้ํายางพารา นางสําเริง ทองไกรแกว 64 ม.2 ต.ชางไหตก 087-266109 สกก.กรป กลางฯ จํากัด ลวดรองรับนํ้ายาง

14 กลุมสมุนไพรบุหงา-ตานี นางสวลี สามแกว อบต.ม.1 ต.ทรายขาว 083-31860942 สกก.กรป กลางฯ จํากัด แซมพู-สบู มผช.

15 กลุมทอผาตําบลทรายขาว นาวสาวสมนึก พรหมสุข 34 ม.3 ต.ทรายขาว 089-2988495 สกก.กรป กลางฯ จํากัด ทอผา มผช.

แบบสรุป/ฐานขอมูลกลุมอาชีพ  ในสังกัดสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ประจําป ๒๕62

 สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี



ที่ ชื่อกลุม/สหกรณ ชื่อประธานกลุม/
ผูประสานงาน
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หมายเหตุ

16 กลุมอาชีพสหกรณบานปุหรน นางสุเพียร   ถาวรศรี 75/2 ม.4 ต.ชางไหตก 089-2943463 สกก.กรป กลางฯ จํากัด ขนมโดนัท

กสส.๕ อําเภอแมลาน

17 กลุมสมาชิกสหกรณเราะมัต นายอับดุลรอมัน  ลาเตะ 20/1 ม.5 ต.ปาไร 089-8784454 สก.อิสลามฟาฏอนีดารุสลาม จํากัด เปดไข

กสส.๖ อําเภอยะรัง

18 กลุมสตรีสหกรณกระโด นางรอมเลาะ  จิใจ 60/1  ม.2  ต.กระโด 087-2961605 สก.สตรียะรัง จํากัด ผาคลุมผม

19 กลุมอาชีพสหกรณบานราบอ นางแสงดาว บระอาซัน 63/1  ม.3  ต.ปตูมุดี 086-6933954 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม

20 กลุมสตรีสหกรณสะดาวา นางฆอรีเยาะ  ซากา 34/2  ม.6  ต.สะดาวา 089-2942984 สก.สตรียะรัง จํากัด ลูกหยี อย. สมส. ฮาลาล มผช.

21 กลุมสตรีสหกรณระแวง นางแวซง ตูยง 105  ม.4  ต.ระแวง 089-2942964 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม

22 กลุมอาชีพสหกรณบานบาซาเวาะเซ็ง นางฟาอียะห ตาเปาะโตะ 4/2  ม.2  ต.ปตูมุดี 087-2999173 สก.สตรียะรัง จํากัด ปกจัก

23 กลุมสตรีสหกรณปตูมุดี นางมารีแย  ดะแซ 62/1  ม.3  ต.ปตูมุดี 089-2949126 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม มผช.

24 กลุมอาชีพสหกรณบินยา นางอาตีเฆาะ สะเตาะ 72/4  ม.2  ต.คลองใหม 089-5960852 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม มผช.

25 กลุมอาชีพสหกรณบานกาแลสนอ นางรอสีดะ  ดาโตะ 35/7 ม.3  ต.คลองใหม 086-2880327 สก.สตรียะรัง จํากัด ศิลปประดิษฐ

26 กลุมอาชีพสหกรณบานบูแกะแยระ นางคอลีเยาะ  กระโด 115/1  ม.1  ต.เขาตูม 086-2914481 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม

27 กลุมปกจักรเขาตูม นางปารีดะห  กอตอ 56/1 ม.3 ต.เขาตูม 081-4268011 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผา

28 กลุมรายาบาติก น.ส.อานี  ชูเมือง ศูนยฯ ม.4 ต.เขาตูม 089-9787940 สก.สตรียะรัง จํากัด ผาบาติก มผช.

29 กลุมสตรีสหกรณเขาตูม นางนอไอนี  กุลอุบล 29/4  ม.3  ต.เขาตูม 089-8796772 สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม มผช.

30 กลุมอาชีพสหกรณสะดาวา                   นางเจะฮามีดะห เวาะเซะ 129/2  ม.4  ต.สะดาวา สก.สตรียะรัง จํากัด หมวกกะปเยาะ มผช.

31 กลุมสตรีสหกรณประจัน                     นางนาริสา  หะยี 70/1  ม.3  ต.ประจัน สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม

32 กลุมสตรีสหกรณคลองใหม                    นางมารีแย  และมะลี 73  ม.2  ต.คลองใหม 073-321007 สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม

33 กลุมสตรีสหกรณวัด                               นางนิยะ  สะเตาะ 158/1  ม.5  ต.วัด สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม

34 กลุมสตรีสหกรณกอลํา                          นางอามีเนาะ  บือแน 30  ม.3  ต.กอลํา สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม

35 กลุมสตรีสหกรณเมาะมาวี                     นาางเดะแมะ  กูเตะ 244/1  ม.4 ต.เมาะมาวี สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม

36 กลุมสตรีสหกรณสะนอ นางแวตีเมาะ  ยามู 34  ม.3  ต.สะนอ สก.สตรียะรัง จํากัด ศิลปประดิษฐ

37 กลุมสตรีสหกรณยะรัง นางคอลีเยาะ  ดูมีแด 1/1  ม.5  ต.ยะรัง สก.สตรียะรัง จํากัด ผาคลุมผม

38 กลุมอาชีพสหกรณบานกูแบซีรา                     นางแวนาหมะ  บือแน 53  ม.4  ต.กอลํา 089-2969176 สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม

39 กลุมอาชีพสหกรณบานจาเราะบองอ นางรอปยะ  สาเราะ 87/1  ม.1  ต.เขาตูม สก.สตรียะรัง จํากัด เสื้อผามุสลิม

40 กลุมอาชีพสหกรณบานศาลาสอง                    นางรอฮีหมะ เจะอุบง 35 ม.4 ต.สะดาวา สก.สตรียะรัง จํากัด ขนม
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41 กลุมแปรรูปลูกหยี (อดุลย) นางสาวซูไรนี เตะเด็ง ต.ยะรัง อ.ยะรัง สกก.ยะรัง จํากัด ลูกหยีกวน อย. มผช.

42 กลุมแมบานเกษตรกรบานบราโอสามัคคี นายอิสมาแอ เจะแว 44 ม. 1 ต.ประจัน สกก.ยะรัง จํากัด ขิงผง อย. และมผช.

กสส.๗ อําเภอกะพอ

43 กลุมกะพอรวมใจ นางฉลวย  โภชนา ม.2 ต.กะรุบี อ.กะพอ สกก.กะพอ จํากัด ถ่ัวคั่วโบราณ

44 กลุมปกผาคลุมผมบานโลทู นางมัสซีหยะ เด็งลา 60/3 ม.6 ต.ปลองหอย 084-7494802 สกก.กะพอ จํากัด ผาคลุมผม

45 กลุมตัดเยบ็เส้ือผาบานบาลูกา น.ส.มูนีเราะห สะลานะ 45/3 ม.4 ต.กะรุบี 087-9675782 สกก.กะพอ จํากัด เสื้อผา

46 กลุมแมบานปกผาละหมาด นางไซนะ มาหิเละ 45/2 ม.4 ต.กะรุบี 089-8789745 สกก.กะพอ จํากัด ผาละหมาด

47 กลุมปกจักรผาคลุมผม (มอแซง) นางกอมารีเยาะ อาแว  ม.4 ต.ปลองหอย 084-8609441 สกก.กะพอ จํากัด ผาคลุมผม

กสส.๘ อําเภอมายอ

48 กลุมสตรีสหกรณลางา นางสมพิศ เปาะ  1/2  ม.2  ต.ลางา 089-2977632 สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก มผช. สมส. OTOP

49 กลุมสตรีสหกรณเกาะจัน นางมาซีเตาะ แวสะมะแอ 119/2 ม.4  ต.เกาะจัน 081-2770306 สก.สตรีมายอ จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา

50 กลุมสตรีสหกรณมายอ (บาติก) นางวราศิณี แม็งแล็ง 184 ม.2 ต.มายอ 081-2765821 สก.สตรีมายอ จํากัด บาตกิ มผช. 

51 กลุมอาชีพสหกรณบานปานัน(2) นางวไิรรัตน  ดอเลาะ 1/1 ม..1  ต.ปานัน 087-2890116 สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

52 กลุมอาชีพสหกรณบานลาเกาะ นางนูรไอนี สามาะ 82 ม.2 ต.เกาะจัน 086-2842592 สก.สตรีมายอ จํากัด ของชํารวย

53 กลุมสตรีสหกรณกระหวะ                       น.ส.ยารอดะ ตาเยะ 55/3 ม.2  ต.กระหวะ 081-0932924 สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

54 กลุมอาชีพสหกรณบานดูวา น.ส.รอสีนะ เจะหนิ 64 ม.3 ต.ถนน 087-8999694 สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

55 กลุมสตรีสหกรณลุโบะยีไร นางนาปซะ  บือราเฮง ม.3  ต.ลุโบยีไร สก.สตรีมายอ จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา

56 กลุมสตรีสหกรณถนน                            นางรอซือหนะ  เจะนิ ม.1  ต.ถนน สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

57 กลุมสตรีสหกรณสะกํา                          นางฮามีดะ  หามะ 81/1  ม.1  ต.สะกํา สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

58 กลุมสตรีสหกรณกระเสาะ                    นางซากีนา  หะยีดอเลาะ ม.3  ต.กระเสาะ สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

59 กลุมสตรีสหกรณสาคอใต นางมารีแย  มะดีเยาะ ม.3  ต.สาคอใต สก.สตรีมายอ จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา มผช. 

60 กลุมสตรีสหกรณปะโด นางฆอรีเยาะ  สามะ ม.2  ต.ปะโด สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

61 กลุมสตรีสหกรณตรัง นางรอฮีหมะ   เปาะสา ม.1  ต.ตรัง สก.สตรีมายอ จํากัด ผาคลุมผม

62 กลุมสตรีสหกรณสาคอบน นางสาปนะ  แวมุ ม.4  ต.สาคอบน สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

63 กลุมสตรีสหกรณปานัน                        นางรอมละ  เปาะหะ ม.1  ต.ปานัน สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

64 กลุมอาชีพสหกรณบานพอเบาะ               น.ส.สาลีนะ  เด็ง ม.4  ต.กระหวะ สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

65 กลุมอาชีพสหกรณบานมะหุด นางแมะ  สามะ ม.2  ต.ปะโด สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

66 กลุมอาชีพสหกรณบานลาเกาะ นางมารีแย  เซ็ง ม.3  ต.เกาะจัน สก.สตรีมายอ จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา

67 กลุมอาชีพสหกรณบานกูบังบาเดาะ         นางรอเหมาะ  ดอรอแม ม.2  ต.ปะโด สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

68 กลุมอาชีพสหกรณบานบาตะกูโบร นางพาตีเมาะ  โตะสู ม.1  ต.สาคอบน สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก มผช. 

69 กลุมอาชีพสหกรณบานบองอ นางนาปเสาะ  วายา ม.1  ต.ตรัง สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

70 กลุมอาชีพสหกรณบานบลูกาตือเงาะ นางมาบอ  เจะแต ม.8  ต.ลุโบะยิไร สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

71 กลุมอาชีพสหกรณบานมาหยอ นางแมะซง  ดอมะ ม.4  ต.ลุโบะยิไร สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

72 กลุมอาชีพสหกรณบานบารูจะ                นางพาลียะ  โตะสุ ม.3  ต.กระเสาะ สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

73 กลุมอาชีพสหกรณบานลูมุ นางอาซียะ  บือราเฮง ม.2  ต.กระเสาะ สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

74 กลุมอาชีพสหกรณบานถนน  (ตูหยง)     นางซัยนับ  ซีนา 51  ม.3  ต.สาคอบน สก.สตรีมายอ จํากัด ปกจัก

75 กลุมอาชีพสหกรณบานตาแบะ        นางกูโด  มาเด็ง ม.3  ต.ลางา สก.สตรีมายอ จํากัด อาหาร

76 กลุมอาชีพสหกรณบานสาคอบน (ดูวา) นางนิหมะ  นิเฮง ม.3  ต.ถนน สก.สตรีมายอ จํากัด เสื้อผามุสลิม มผช. 



ที่ ชื่อกลุม/สหกรณ ชื่อประธานกลุม/
ผูประสานงาน

ที่อยู เบอร์โทรศัพท์ สังกัดสหกรณ/
กลุมเกษตรกร

ประเภทสินคา (โปรดระบ)ุ มาตรฐานสินคา ยอดขายเฉล่ีย/
ป (บาท)

หมายเหตุ

77 กลุมอาชีพสหกรณปานัน  ม. 3                น.ส.ปาตีเมาะ  ดอเลาะ  63 ม. 3 ต.ปานัน สก.สตรีมายอ จํากัด ผาคลุมสตรี

กสส.๙ อําเภอทุงยางแดง

78 กลุมสตรีสหกรณตือเบาะ นางโซดะห  อาหลี 26  ม.7  ต.พิเทน 087-2880907 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ปกจัก มผช.

79 กลุมสตรีสหกรณขาลิง                 นางมีเนาะ  แม 52/10  ม.1  ต.พิเทน 086-2999491 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ผาปูโตะ มผช.

80 กลุมสตรีปกจักรบานโตะชูด นางรอสือนะ ดอฆอ 25/2 ม.6 ต.พิเทน 086-266032 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ผาคลุมผม

81 กลุมสตรีสหกรณปาก2ู (สามแยก) นางมารีแย  มุหะหมัด 41  ม.5  ต.ปากู 087-2869039 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา

82 กลุมสตรีสหกรณปาเซปูเตะ นางนาญะห  วาเลาะแต 125  ม.2  ต.ปากู 892966578 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา

83 กลุมสตรีสหกรณนัดคอมิส          นางซอลีหะ  ยีแว 97/1 ม.1  ต.นํ้าดํา 089-5992303 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด อาหาร

84 กลุมสตรีสหกรณจะมือฆา            นางซูรายา  สาแมง 46/6  ม7  ต.ปากู 087-8994565 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด อาหาร

85 กลุมสตรีสหกรณโตะชูด (ตัดเย็บ) นางพาตีเมาะ  สุหลง 55/2  ม.6  ต.พิเทน 087-2985658 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ตัดเย็บเสื้อผา

86 กลุมอาชีพสหกรณบานสาลาฟ นางซารีนา  เด็ง 61 ม.1  ต.นํ้าดํา 087-2912293 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ปลาสม

87 กลุมขนมทองพลับ นางมารียํา ยามา 39 ม.1 ต.พิเทน 086-958811 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ขนมทองหยิบ อย. มผช.

88 กลุมสตรีสหกรณพิเทน                  นางตีเมาะ  อาแว 20 ม..3  ต.พิเทน 087-287231 สก.สตรีทุงยางแดง จํากัด ผาคลุมผม

กสส.๑๐ อําเภอสายบุรี

89 กลุมสตรีสหกรณบานบางเกา นางซีตียีรีเยาะ  สุหลง 26 ม.2 ต.บางกา อ.สายบุรี 086-2919006 สกก.สายบุรี จํากัด น้ําบูดู อย.

90 กลุมอาชีพสหกรณบานชองแมว นายมะตะกา หะแว 109/1  ม.4  ต.ละหาร 089-2990068 สกก.สายบุรี จํากัด น้ําบูดู

91 กลุมอาชีพสหกรณบานตะพาบน นางซารีฮะ อาแด บานตะพาบน  ต.ตะลุบัน 089 - 5959800 สกก.สายบุรี จํากัด น้ําบูดู

92 กลุมปกจักผาคลุมผมบานลูโบะซูลง นางพาตีเมาะ สาและ 7 ม.10 ต.เตราะบอน 086 - 2841146 สกก.สายบุรี จํากัด ผาคลุม

93 กลุมสตรีปกจักรมะนังดาลํา นางซาปนะ สุหลง 147 ม.3 ต.ปะเสยะวอ 087 - 9688060 สกก.สายบุรี จํากัด ผาคลุมผม มผช.

94 กลมสตรีบานสือดัง นางอาซีซะ ยูโซะ บานปละโละ ม.1 ต.มะนังดาลํา สกก.สายบุรี จํากัด ผาคลุมผม

95 กลุมอาชีพทําน้ําบูดูปะเสยะวอ นางรอสีดะห ปราดเปรื่อง 95 ม.3  ต.บางเกา 081 - 9634857 สกก.สายบุรี จํากัด น้ําบูดู อย. มผช. ฮาลาล

96 กลุมปกจักรบานบือเระ นางรอฮานี  สะอิ 66/1 ม.1 ต.บือเระ 087 - 2925616 สกก.สายบุรี จํากัด ผาคลุมผม

97 กลุมบูดูสหกรณสายบุรี นางมารีแย  โด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 081-7383291 สกก.สายบุรี จํากัด น้ําบูดู

98 กลุมสมาชิกสหกรณแปรรูปปลากะตักบาน
ตาหยาด

นายมะกะตา หะแว 19/5 ต.ตะลุบัน สกก.สายบุรี จํากัด ปลากะตักบูดู

99 กลุมสตรีชาวสวนยางบานทุงนอย นายมะรูดิง ดาหะลี ต.ละหาร อ.สายบุรี กก.ชาวสวนยางบานทุงนอย ถ่ัวทอด

100 กลุมแปรรูปปลากะตัก (ผลิตบูด)ู นายสมาแอ ปาทาน 43/4 ม.3 ต.ปะเสยะวอ กลุมเกษตรกรผลิตนํ้าบูดูปะเสยะวอ นํ้าบูดู อย. มผช. สมส.

กสส.๑๒ อําเภอไมแกน

101 กลุมสตรีสหกรณบานรังมดแดง นางซากีเราะ หะมะโอ 104 ม.2 ต.ดอนทราย 086 - 9575873 สกก.ไมแกน จํากัด ผลิตภัณฑกระจูด

102 กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปอาหาร นางเจะลีเมาะ  มะแซ ต.ดอนทราย อ.ไมแกน สกก.ไมแกน จํากัด กะป

103 กลุมเกษตรกรทําปลาสม นายมะอุเซ็ง  นาเตนี ต.ไทรทอง อ.ไมแกน สกก.ไมแกน จํากัด ปลาสม

104 กลุมพัฒนาอาชีพการเกษตรเพาะเห็ด นายสูดิง  แกแซ 56 ม.3 ต.ไมแกน 899 - 769243 สกก.ไมแกน จํากัด เห็ดฟารม

105 กลุมแมบานเกษตรกรทําน้ําบูดูดอนทราย น.ส.นูรีซัน มะดือเระ 115 ม.2 ต.ดอนทราย 087 - 2908401 สกก.ไมแกน จํากัด น้ําบูดู อย.

รวมยอดขายตอปรวมจํานวนกลุมอาชีพทั้งหมด         104  กลุมอาชีพฯ ในสังกัด 18 สหกรณ 1 กลุมเกษตรกร


