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2. เยยีวยา 
 

หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

ชมรมผูด้แูลเด็ก จังหวดั
ยะลา 

ยะลา 134/1 ม10 ต.บนันังสตา 
อ.บนันังสตา จ.ยะลา 

คอรเียาะ ดอืราแม 081-3887994 073-289114       

มลูนธิเิพื,อการเยยีวยาและ
สรา้งความสมานฉันท์
ชายแดนใต ้(มยส.) 
 
 [Deep South Relief and 
Reconciliation 
Foundation (DSRR)] 

สงขลา ชั Gน 6 อาคารบรหิาร คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์อําเภอหาดใหญ ่จังหวดั
สงขลา 90110 

วรสทิธิO ศรศรวีชิยั 081-3031376 074-455150 074-455150 dsrrfoundation@
gmail.com  

www.dsrrfounda
tion.org  

กลุม่ลกูเหรยีง ยะลา 47 ถ.สขุยางค ์2 ต.สะเตง 
อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 

กนกวรรณ เปาะอแิต
ดาโอะ 

081-4332495     poppusan@hot
mail.com   

 www.lookrieang
.com  

กลุม่ผูห้ญงิกับสนัตภิาพ 
(We Peace) 

ยะลา 19 ถ.ภริมยร์ัตน ์ต.สะเตง 
อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 

ปาตเีมาะ เปาะอแิตดา
โอะ 

087-2939556 073-244729 073-244729 wepeaceyala@g
mail.com  

sites.google.com
/site/wepeaceyal
a 

มลูนธิอิะมรีุลมุอม์นินี (เพื,อ
เด็กกําพรา้สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้) 

ยะลา 48 ถนนสโิรรส ตําบลสะเตง 
อําเภอเมอืง จังหวดัยะลา 
95000  

อบัดลุฟาตะ๊  ลงดวีา 089-2975509 073-240139 073-221802 amir@amirfound
.org, 
Alfa_dewa@hot
mail.com  

www.amirfound.
org 

สภาคนพกิารจังหวัดยะลา  ยะลา 38/2 ถ.เมอืงใหม ่อ. เมอืง
ยะลา จ. ยะลา 

วสุนุง มัดดา 081-7382762         

กลุม่บา้นอาสาเพื,อเด็กและ
เยาวชน 

ปัตตานี 58/7 ถ.ปะนาเระ ต.อาเนาะ
รู อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

มัณฑนา แทน่บํารุง 081-6089507 073-311355 073-311355 tanbumrora_55
@hotmail.com  

  

ศนูยฟ์้าใส เครอืขา่ย
เยาวชนจังหวดัยะลา 

ยะลา 188/1 ถ.เทศบาล 9 อ.
เมอืง จ.ยะลา 
 

มาเรยีม ชยัสนัทนะ 081-5423270 073-222114 073-222114 mariam@fasaice
nter.org  

www.fasaicenter
.org  

กลุม่เยาวชนใจอาสา นราธวิาส 75/5 ถ.วจิติรไชยบรูณ์ ต.
บางนาค อ.เมอืง จ.
นราธวิาส 

อรรถพล สาแม 081-9596901   073-512495 ming-
ror@hotmail.co
m  

www.oknation.n
et/blog/voluntee
r 

กลุม่เพื,อนครอบครัวผู ้
สญูเสยี 

ปัตตานี 17/153 ซ.รัตนวไิล ต.รูสะ
มแิล อ.เมอืง จ.ปัตตานี 

นฮิสัน๊ะ กโูน 081-0970035 073-336490 073-336490 lah_226@hotma
il.com  
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

ศนูยป์ระสานงานวชิาการให ้
ความชว่ยเหลอืผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากเหตคุวามไม่
สงบจังหวดัชายแดนใต ้
(ศวชต.)  
 
[Deep South 
Coordination Center 
(DSCC)] 

ปัตตานี ตกึ 51B ชั Gน 3 คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีต.รูสะ
มแิล อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี
94000 

ดร.เมตตา กนูงิ 086-7478210 073-334088 073-334088 dsccpsu@gmail.
com, tanit-
03@hotmail.com    

www.deepsouth
relief.org  

ยะลา วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนน ียะลา ชั Gน 1 ถ.
เทศบาล 1  ต.สะแตง  อ.
เมอืง จ.ยะลา 95000 

นาตยา มฤครัตน์ 089-9769462 073-222010 
ตอ่ 117  

073-222010 
ตอ่ 117 

dsccyala@gmail.
om  

นราธวิาส คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครนิทร ์ถ.ระแงะมรรคา อ.
เมอืง จ.นราธวิาส 96000 

ฟาร่า นบิอืซา 085-6544561 073-511456 073-511456 kinggy_hoo@hot
mail.com  

เครอืขา่ยสตรจีังหวัด
ชายแดนภาคใตเ้พื,อ
สนัตภิาพ  
 
[Deep South Woman 
Association for Peace 
(DEEPPEACE)] 

ยะลา 35 ซ.บราโอ ถ.สโิรรส ต.
สะเตง อ.เมอืง ยะลา 
95000 

ฮดูา  หลงแดวา 084-6290730     deep-
peace@hotmail.
com  

www.womandee
ppeace.com  

มลูนธิเิพื,อการศกึษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
 
[Foundation for 
Education and Human 
Resource Development 
(FEHRD)] 

ยะลา เลขที, 134/17 หมูท่ี, 10 
ตําบลสะเตงนอก อําเภอ
เมอืง จังหวดัยะลา  

อสิมาแอ สาและ 081-6089150   073-337348 fehrd.org@mail.
com  

fehrd.org  

กลุม่ดว้ยใจ  
 
[Hearty Support Group] 

สงขลา 1/3 ม.3 ต.สะบา้ยอ้ย อ.
สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 90210 

ปัทมา หมีมหิน๊ะ 081-8098609 
087-2894328 

074-306054   duayjaisupport.
wordpress.com  



 โครงการสาํรวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้ 

 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ  30 เมษายน 2555)  

 

3 

 

หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

กลุม่สตรสีานสมัพันธส์ูส่นัติ
สขุ (ซอซกิ) 

นราธวิาส 53 บา้นหัวคลอง หมู่ที, 6 
ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ 
จังหวดันราธวิาส 96110 

ณัฐกานต ์เตะ๊ละ 087-9250392 073-524370    

ชมรมเยยีวยา ยาใจ นราธวิาส 69/1 ม.7 ต.บาเระเหนอื อ.
บาเจาะ จ.นราธวิาส 96170 

อจันา แมดงิแว 084-9630939 084-9630939    

กลุม่ชอแม นราธวิาส 123/14 ต.กะลวุอ อ.เมอืง 
จ.นราธวิาส 96000 

วรรณา ศรวีกิานนท ์ 081-3287814 081-3287814    

ชมรมร่วมใจสรา้งกําลงัใจ
เยยีวยา 

นราธวิาส  ที,วา่การอําเภอระแงะ ต.
ตนัหยงมัส อ.ระแงะ จ.
นราธวิาส 96000 

ซซูลีา หะยมีะลาเด็ง 082-8329764 082-8329764    

ชมรมผูส้ญูเสยี นราธวิาส ต.ปาเสมัส อ.สไุหงโกลก 
จ.นราธวิาส 96120 

โสภา เตชะสนัโต 081-6091666 081-6091666    

ชมรมยอืรอืงา นราธวิาส 25/1 ต.ยี,งอ อ.ยี,งอ จ.
นราธวิาส 

เจ๊ะบเีดา๊ะ อาบบูากา 085-8939407 085-8939407    

ชมรมสานสมัพันธ ์หัวอก
เดยีวกนั 

ยะลา 106 ต.เบตง อ.เบตง จ.
ยะลา 95110 

เรวตั คมขํา 086-2855994 086-2855994    

ชมรมหัวอกเดยีวกนัแบง่ปัน
นํGาใจ 

ยะลา 248/44 ต.สะเตงนอก อ.
เมอืง จ.ยะลา 95000 

สม โกไศยกานนท ์ 089-7366449 089-7366449    

ชมรมกลว้ยฉาบหักมกุ ยะลา บา้นตาเนาะปโูย๊ะ ม.3 ต.
เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 
95140 

ซซีะ๊ สาเหล็ม  089-9748024 089-9748024    

ชมรมปลาสม้ บา้นแอแกง ยะลา บา้นแอแกง ม.5 ต.เกะรอ 
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 

รอฮาน ีหะสง 089-2991723 089-2991723    

ชมรมสตรขีนมกา้นบวั ยะลา บา้นพะปเูงาะ ต.เกะรอ อ.
รามัน จ.ยะลา 95140 

มากรอืซงุ อารยีุ 085-6400340 085-6400340    

ชมรมเยยีวยา อําเภอกะพอ้ ปัตตานี ม.2 ต.กะรูบ ีอ.กะพอ้ จ.
ปัตตาน ี94230 

ยไูรนะ เจะหะ 081-0926249 080-1378061    

ชมรมโคกโพธิOสมัพันธ ์ ปัตตานี 40/2 ม.3 ต.มะกรูด อ.โคก
โพธิO จ.ปัตตาน ี94120 

ยพุนิ มแีกว้ 081-9596917 086-9652192    

ชมรมหญงิแกร่งใจสู ้ ปัตตานี 29 ม.1 ต.ตะโละแมะนา อ.
ทุง่ยางแดง จ.ปัตตาน ี
94140 

รุสนยี ์วาเลาะแต 089-2947742 089-2963873    
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

ชมรมมะกรูดหวาน ปัตตานี 2/2 ม.8 ต.บาราเฮาะ อ.
เมอืง จ.ปัตตาน ี94000  

รัตนา ดอืเระซอ 086-9585972 086-9585972    

ชมรมแบง่ปันวนัสขุ ปัตตานี บา้นพักสถานีอนามัย ต.ป่า
ไร่ (ละโผ๊ะ) อ.แมล่าน จ.
ปัตตาน ี 

พริGม สง่เกลีGยง 087-6300196 086-2961882    

ชมรมสานฝันปันรัก ปัตตานี 108 ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม ้
แกน่ จ.ปัตตาน ี94120 

นูรยีา เจะแว 085-0788318 089-9692484    

ชมรมสานใจเพื,อนชว่ย
เพื,อน 

ปัตตานี 106 ม.1 ถ.สโิรรส ต.ปิตมูุด ี
อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ี94160 

วนดิา ยาวาเฮ็ง 081-2755881 081-0963974    

ชมรมเพื,อนหญงิ ปัตตาน ี 113/1 ม.1 ต.ตาลอีายร ์อ.
ยะหริ,ง จ.ปัตตาน ี94150 

นารมีะห ์มาหะหมัด 081-3283051 089-5971352    

ชมรมสตรยีะหริ,ง รวมรักมัด
ใจ 

ปัตตานี 12/52 ม.1 ต.ยาม ูอ.ยะ
หริ,ง จ.ปัตตาน ี94150 

มาเรยีม โสะ 084-8614146 081-1895743    

ชมรมสตรสีายสมัพันธ ์ ปัตตานี 223 ม.2 ต.ตยุง อ.หนอง
จกิ จ.ปัตตานี 

บรรจบ ศรสีขุ 086-2983645 084-5811579    

ศนูยเ์ยยีวยาชมุชนปอเนาะ ปัตตานี 300/122 ม.4 หมูบ่า้นออม
ทอง ต.รูสะมแิล อ.เมอืง จ.
ปัตตาน ี  

อสิกนัดาร ์ธํารงทรัพย ์ 083-1711888 073-313321 073-313321 iskandar2550@g
mail.com  

 

ศนูยเ์ด็กกําพรา้และยากจน
บา้นสไุหงปาแน 

ปัตตานี 45 ม.1 ต.บานา อ.เมอืง จ.
ปัตตาน ี94000 

มัรยัม สาเม๊าะ  073-413175    

เครอืขา่ยผูห้ญงิยตุคิวาม
รุนแรงแสวงสนัตภิาพ
จังหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ปัตตานี 181/73 หมู่บา้นเพชรสภุา 
ซ.เพรชสภุา 2 ต.ตะลโุบะ 
อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

รอซดีะห ์ปซู ู 081-4797215 073-451581  pusu.r@hotmail.c
om  

 

เครอืขา่ยผูห้ญงิภาคประชา
สงัคมเพื,อสนัตภิาพ
ชายแดนใต ้(R4) 

ปัตตานี สาํนักสง่เสรมิและ
การศกึษาตอ่เนื,อง 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี
อําเภอเมอืง จังหวดัปัตตาน ี
94000 

โซรยา จามจรุ ี 086-9558638 0-7333-1302 
ภายใน 133 

 s_jamjuree@yah
oo.com  

www.civicwome
n.com  

มลูนธิทิรัพยากรเอเชยี ปัตตานี 188/24 หมู ่6 รูสะมแิล อ.
เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

ลกุมาน มะ 090-1781766 073-332879 073-332879 arf_pattani@yah
oo.com  

www.arf-
asia.org  

 


