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4. การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

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

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

มลูนธิพิัฒนาชมุชนเป็นสขุ นราธวิาส 53/7 ม.2 ต.โละจดู อ.แวง้ 
จ.นราธวิาส 96160 

ซาการยีา บณิยซูฟุ 081-7672434 073-586004 073-586004 sakrin999@yaho
o.com  

  

สถาบนัอัสสลาม 
มหาวทิยาลัยอสิลามยะลา 

ปัตตานี 135/8 ม.3 ต.เขาตมู อ.ยะ
รัง จ.ปัตตานี 

อบัดลุการมิ อัสมะแอ 086-2962543 073-418611 073-418615 zakicheha@gmai
l.com  

al-salamyiu.org  

ศนูยศ์กึษาและพัฒนา
ธรรมาธปิไตย สาขาภาคใต ้

ปัตตานี 297/81 หมูบ่า้นออมทอง 
ถ.หนองจกิ ต.รูสะมแิล อ.
เมอืง จ.ปัตตานี 

อนันต ์อาแว 087-2911850     anan_cmr@hot
mail.com  

  

มลูนธิเิพืRอการศกึษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
 
[Foundation for Education 
and Human Resource 
Development (FEHRD)] 

ยะลา 25 ม.2 ต.ทา่สาบ อ.เมอืง 
จ.ยะลา 95000 

อสิมาแอ สาและ 081-6089150   073-337348 isamaaesalae@y
ahoo.com  

fehrd.org  

มลูนธิวิฒันธรรมอสิลาม
ภาคใต ้

ยะลา 5 ถนนวฑิรูอทุศิ1 ตําบลสะ
เตง 95000 

มันโซร ์สาและ 086-9616165 074-255600 074-255600 sallehorama@g
mail.com  

  

เครอืขา่ยชมุชนศรัทธา 
(Kampung Taqwa) 

ปัตตานี 297/68 ต.รูสะมแิล ถ.
หนองจกิ อ.เมอืง จ.ปัตตานี 

แวรอมล ีแวบลูะ 089-4666017 073-334222 073-334222 waeromlee@hot
mail.com  

k-taqwa.com  

ศนูยอ์นุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

ปัตตานี 41 ม.3 ต.ตะลโุบะ อ.เมอืง 
จ.ปัตตานี 

อสิมาอลี เบญจสมทิธิg 081-7661375     benjasmith@hot
mail.com  

  

คณะกรรมการอสิลามประจํา
จังหวดัปัตตานี  

ปัตตานี 39 ถนนกะลาพอ อําเภอ
เมอืง จังหวดัปัตตาน ี
94000  

แวดอืราแม มะมงิจ ิ 081-9900172  073-336149   073-310835    www.maip.in.th  

คณะกรรมการอสิลามประจํา
จังหวดัยะลา 

ยะลา ถนนผังเมอืง 5  อําเภอ
เมอืง  จ.ยะลา  95000 

อบัดลุเราะแม  เจะแซ 089-8701411 073-213225 073-247064     

คณะกรรมการอสิลามประจํา
จังหวดันราธวิาส 

นราธวิาส ถนนพชิติบํารุง ตําบลบาง
นาค อําเภอเมอืงนราธวิาส 
นราธวิาส 96000 

หะยอีับดลุรอซคั อาล ี 089-9787469 073-511061 073-522124     

สมาคมไทยมสุลมิ พุทธ จนี  
จังหวดัปัตตานี 

ปัตตานี องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
ปัตตาน ี(สาํนักงาน
ชัRวคราว) 

เศษรฐ ์อลัยุฟร ี 081-9905650     nuruck48@hotm
ail.com  
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

มลูนธิเิทพปชูนียสถาน (เจา้
แมล่ิlมกอเหนีRยวปัตตาน)ี 

ปัตตานี 63 ถ.อาเนาะรู ต.อาเนาะรู 
อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

ประยรูเดช  คณานุ
รักษ์ 

081-8974706 073-332851 073-311860  nuruck48@hotm
ail.com  

www.limkoneaw.
com  

ศนูยอ์ลักรุอานและภาษา 
โรงเรยีนจรยิธรรมศกึษา
มลูนธิ ิ

สงขลา โรงเรยีนจรยิธรรมศกึษา
มลูนธิ ิต.สะกอม  อ.จะนะ 
จ.สงขลา 

อบัดลุสโุก ดนิอะ 089-7359279     shukur2003@ya
hoo.co.uk  

jariyatham.ac.th  

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม 5 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้

ปัตตานี โรงเรยีนสายบรุอีสิลาม
วทิยา 263 ถ.ทา่เสด็จ  ต.
ตะลบุนั อ.สายบรุ ี  

นเิดร ์ วาบา           

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม จังหวัดยะลา  
 
[Persatuan Sekolah 
Agama Sewasta Yala 
(PESASY)] 

ยะลา สาํนักบรหิารยุทธศาสตร์
และบรูณาการการศกึษาทีR 
12 เลขทีR 3 ถ.อาคาร
สงเคราะห ์อ.เมอืง จังหวดั
ยะลา 95000 

อบัดลุฮาฟิซ หเิล 081-9631945 073-212811 073 -212323 abd.hafiz@hotm
ail.com  

www.pesasy.com  

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม จังหวัด
นราธวิาส 

นราธวิาส โรงเรยีนอตัตรักยีะหอ์สิลามี
ยะห ์ต.บางนาค อ.เมอืง จ.
นราธวิาส 96000 

ไพศาล ตอยบิ 081-8982022  073-511292  073-513246 toryib@gmail.co
m  

  

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม จังหวัด
ปัตตานี 

ปัตตานี  265 ถ.ทา่เสด็จ ต.ตะลบุนั 
อ.สายบรุ ีจ.ปัตตาน ี

นมิคุตาร ์วาบา           

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม จังหวัด
สงขลา 

สงขลา  93/2 1 ซ.- ถ.- ต.สํานัก
แตว้ อ.สะเดา จ.สงขลา 
90120 

ตะเหล็บ กาเหย็ม 089-8691182  074-461110    kayem_t@hotm
ail.com  

  

สมาคมสถาบนัศกึษาปอเนาะ
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

ยะลา สาํนักบรหิารยุทธศาสตร์
และบรูณาการการศกึษาทีR 
12 เลขทีR 3 ถ.อาคาร
สงเคราะห ์ต.สะเตง อ.
เมอืง จ.ยะลา 

อบัดลุอาซสิ ยานยา 089-9779307 073-222412         

มลูนธิศินูยป์ระสานงานตาดี
กาจังหวดัชายแดนภาคใต ้
[Yayasan Pusat 
Penyelarasan Tadika 

ปัตตานี 64/3 หมูท่ีR 9  ตําบลตะลู
โบะ อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี
94000  

  086-3626323 
089-6553991 

     
abwahabsd123
@gmail.com 
 

perkasapnyss.wo
rdpress.com  
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

Selatan Thai (PERKASA)] wahabiptho@ya
hoo.co.th  

มลูนธิศินูยต์าดกีานราธวิาส 
(ม.ต.น.)  
 
[Pusat Persatuan Tadika 
Narathiwat (PUSAKA)] 

นราธวิาส 123/2  ถ.สขุาภบิาล5 ต.ยีR
งอ  อ.ยีRงอ  จังหวดั
นราธวิาส  96180 

อบัดลุรอณีย ์เด็ง
สาแม 

086-2968029 073-591139     pusakamnr.word
press.com, 
pusakamenara.w
ordpress.com 

ชมรมตาดกีายะลา ยะลา     089-7329320         

ชมรมตาดกีาปัตตานี ปัตตานี               

ชมรมตาดกีาสงขลา สงขลา               

สมาคมวทิยากรอสิลาม
ศกึษา 5 จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

สงขลา   เชต ซาหมีซา 089-7366484         

ชมรมครูวทิยากรอสิลาม
ศกึษาจังหวดัยะลา 

ยะลา   กอเดร ์มอลอ           

ชมรมครูวทิยากรอสิลาม
ศกึษาจังหวดัปัตตานี 

ปัตตานี               

ชมรมครูวทิยากรอสิลาม
ศกึษาจังหวดันราธวิาส 

นราธวิาส               

สมาคมปัญญาชนมุสลมิ
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

ยะลา อาคารสํานักบรหิาร
ยทุธศาสตรแ์ละบรูณการ
การศกึษาทีR 12 อ.เมอืง จ.
ยะลา 

อบัดลุเลาะ หะยยีามา 086-2879856          

สมาพันธค์รูจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

ปัตตานี โรงเรยีนอนุบาล ปัตตาน ีม. 
5 ถนนมะกรูด ตําบลรูสะมิ
แล อําเภอเมอืงปัตตาน ี
ปัตตาน ี94000  

บญุสม ทองศรพีราย 081-7670214 073-349440 073-349440     

สมาพันธค์รูจังหวดันราธวิาส นราธวิาส   สงวน อนิทรักษ์           
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

สมาพันธค์รูจังหวดัยะลา ยะลา   มานพ บญุทวโิรจน์            

สมาพันธค์รูจังหวดัปัตตานี ปัตตานี โรงเรยีนอนุบาล ปัตตาน ีม. 
5 ถนนมะกรูด ตําบลรูสะมิ
แล อําเภอเมอืงปัตตาน ี
ปัตตาน ี94000  

บญุสม ทองศรพีราย 081-7670214 073-349440 073-349440     

วทิยาลยัประชาชน  
 
[People College] 

ปัตตานี 76/6 ถ.หนองจกิ ซอย 8 
อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

แวอสิมาแอล ์แนแซ 084-4456174 073-337-348 073-337348 adam.waeismaa
el@gmail.com  

 

องคก์รสนัตวิธิสีากลเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ 
 
[Nonviolence 
International Southeast 
Asia  (NISEA)] 

ปัตตานี 76/6 ถ.หนองจกิ ซอย 8 
อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

แวอสิมาแอล ์แนแซ 084-445-
6174 

073-337348 073-337348 adam.waeismaa
el@gmail.com  

www.nonviolenc
einternational.ne
t/seasia  

ศนูยพ์ทิักษ์วัฒนธรรม
ประชาธปิไตย 

ยะลา 77/3 ต.รูสะมแิล หมู ่1 อ.
เมอืง จ.ปัตตานี 

ตแูวดานยีา ตแูวแมแง 084-5581518     danial1786@yah
oo.co.th  

  

ศนูยว์ัฒนธรรมอสิลามเพืRอ
การพัฒนา (PUKIS) 

ยะลา 46/24 ซ.เลศิปัญญา ถ.สโิร
รส ต.สะเตง อ.เมอืง จ.
ยะลา 95000 

รอมซ ีดอฆอ 081-1345873     romzeed@hotm
ail.com  

  

โครงการภาคใต ้ มลูนธิิ
ทรัพยากรเอเซยี  
 
[Asian Resource 
Foundation (ARF)] 

ปัตตานี 4/220 ม.1 ต.รูสะมแิล อ.
เมอืง จ.ปัตตานี 

ลกุมาน  มะ 080-1390656     arf_pattani@yah
oo.com  

www.arf-asia.org  

ชมรมอหิมา่ม อําเภอเมอืง
ปัตตานี 

ปัตตานี 3 ม.8 ต.ตะลโุบะ  นายมานะ แสงสนิ 087-3951367         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอหนอง
จกิ 

ปัตตานี 16 ม1 ต.ยาบ ี นายนหิาซนั  เจะปอ 081-6093179         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอยะรัง ปัตตานี 13 ม.6 ต.สะดาวา นายเสร ี ตอืบงิหม๊ะ  081-7988972         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอยะหริRง ปัตตานี 210/1 ม.3 ต.แหลมโพธิg นายมะดาโอะ  มามะ 080-7118421         
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

ชมรมอหิมา่ม อําเภอสายบรุ ี ปัตตานี 6 ม.6 ต.เตราะบอน นายฮามะ  เปาะกอืน ิ 089-9773367         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอมายอ  ปัตตานี 17 ม.1 ต.สะกํา นายอัลบดลุกอเดร ์  ยี
กาเดร ์

086-2867927         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอปะนา
เระ 

ปัตตานี 7 ม.1 ต.ปะนาเระ นายรอแม  โตะ๊เงาะ 089-6539248         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอโคก
โพธิg 

ปัตตานี 28/1 ม.9 ต.โคกโพธิg นายมหูํามัด   เฮาะ 089-2973951         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอทุง่ยาง
แดง 

ปัตตานี 116 ม.1 ต.นํlาดํา นายอับดลุฮาเล็ม   มู
เล็ง 

          

ชมรมอหิมา่ม อําเภอไมแ้กน่ ปัตตานี 31 ม.4 ต.ดอนทราย นายอาฮามะ   สาเมาะ           

ชมรมอหิมา่ม อําเภอกะพอ้ ปัตตานี 55/3 ม.4 ต.ตะโละดอืรามัน นายอสิมาแอ  แมดง           

ชมรมอหิมา่ม อําเภอแมล่าน ปัตตานี 83 ม.7 ต.แมล่าน นายอับดลุอาซ ิ เจะม ิ           

ชมรมอหิมา่ม อําเภอเมอืง
ยะลา 

ยะลา ม .4 ต.บนันังสาเร็ง อ.เมอืง 
จ.ยะลา 

นายการงิ    สะแอ 081-0926965         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอกรงปินัง ยะลา 192ม .6 ต.สะเอะ อ.
กรงปินัง ยะลา 

นายอับดลุราฮมิ  อแีต 084-8583701         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอยะหา ยะลา 100 ม.4ต.ปะแต อ.ยะหา 
จ.ยะลา 

นายอับดลุลาเตะ๊ โตะ๊
แด 

089-5985990         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอเบตง ยะลา ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสะมะแอ มะเระ           

ชมรมอหิมา่ม อําเภอรามัน ยะลา ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน 
จ.ยะลา 

นายอาแซ  กามาอุ
เซ็ง 

086-2965690         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอ
บนันังสตา 

ยะลา ม.1  ต.บนันังสตา อ.
บนันังสตา จ.ยะลา 

นายมะรอบ ีลแูอเสาะ 086-7473429         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอกาบงั ยะลา ม.1 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.
ยะลา 

นายมะรูด ี สาและ 086-2896826         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอธารโต ยะลา               

ชมรมอหิมา่ม อําเภอจะนะ สงขลา หมูท่ีR 2  ต.ขนุตดัหวาย อ. นายมหุรอด  ใบสะมะ 081-8988058         
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

จะนะ  จ.สงขลา อ ุ

ชมรมอหิมา่ม อําเภอเทพา สงขลา หมูท่ีR  1  ต.สะกอม    อ.
เทพา  จ.สงขลา 

นายก็อลยูบ ี ใหนเด 087-3949531         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอสะบา้
ยอ้ย 

สงขลา หมูท่ีR 1  ต.สะบา้ยอ้ย  อ.
สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 

นายอาหมัด  มะสนั 083-1682859         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอนาทว ี สงขลา หมูท่ีR 3 ต.นาทวอี.นาทว ี 
จ.สงขลา 

นายดนสโุกด  ใหนเด 081-0969838         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอเมอืง
นราธวิาส 

นราธวิาส 68  ม. 4  ต.มะนังตายอ   
อ.เมอืง 

นายรุสดยี ์ ดอหะ 084-7481771         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอระแงะ นราธวิาส   นายมสูตอปา ตเีย๊าะ           

ชมรมอหิมา่ม อําเภอยีRงอ นราธวิาส 116  ม. 2  ต.ตะปอเยาะ นายซาฟีอ ี  เจ๊ะเลาะ 084-7307377         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอศรสีาคร นราธวิาส 19/2  ม. 2  ต.ตะมะยงู นายมะสดู ี วาแม 081-0971842         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอรอืเสาะ นราธวิาส 247/3   ม. 10  ต.รอืเสาะ นายหะยอีบัดลุมาเละ 
อมุา 

087-2918496         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอบาเจาะ นราธวิาส 134  ม.5  ต.บาเจาะ นายสะมะแอ  แลแต
บาต ู

085-0976653         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอสไุหง
ปาด ี

นราธวิาส 51/5  ม. 3  ต.สไุหงปาด ี นายแวอาแซ  แวมามุ 087-2934359         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอสคุรีนิ นราธวิาส 13  ม.7   ต.มาโมง นายนอิสุมาน   กโูน 086-9654045         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอแวง้ นราธวิาส 136  ม.3   ต.แวง้ นาย อาย ิ ลาเตะ๊ 086-2857136         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอตากใบ นราธวิาส 136  ม.6  ต.เจ๊ะเห นายบรอเฮง   แว
นาแว 

089-9774845         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอจะแนะ นราธวิาส 55  ม.1  ต.จะแนะ นาย ดอแม  วาเตะ๊ 089-9789586         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอเจาะไอ
รอ้ง 

นราธวิาส 160  ม.1  ต.มะรอืโบออก นายมันโซร ์(สรุนิทร)์  
หะยนีุ 

089-9789586         

ชมรมอหิมา่ม อําเภอสไุหง
โก-ลก 

นราธวิาส 53/1  ม.3  ต.ปาเสมัส นายมาหะมะนาว ียู
โซะ๊ 

081-7077108         
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

สมาพันธพ์ุทธสมาคม 5 
จังหวดัชายแดนภาคใต ้

ปัตตานี วดันพวงศาราม อําเภอเมอืง 
จังหวดัปัตตาน ี94000 

นายยศ มังคะคานะรา           

พุทธสมาคมจังหวัดยะลา ยะลา   นายวชิยั เรอืงเรงิกลุ
ฤทธิg 

081-8976985     vc.ruang@yahoo
.com  

  

พุทธสมาคมจังหวัดนราธวิาส นราธวิาส   นายกจิจา จันทสโิร  089-4656827         

พุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี ปัตตานี วดันพวงศาราม อําเภอเมอืง 
จังหวดัปัตตาน ี94000 

นายยศ มังคะคานะรา           

พุทธสมาคมจังหวัดสงขลา สงขลา วดัแจง้  ถนนไทรบรุ ีตําบล
บอ่ยาง  อําเภอเมอืงสงขลา 
จังหวดัสงขลา  
รหัสไปรษณีย ์ 90000 

นายไวย ์สนัตยารมณ์   074-322025       

มลูนธิแิมท่ับทมิยะลา (มลูนธิิ
ตุย้บว๋ยเต็งเนีRยง) 

                

มลูนธิแิมก่อเหนีRยว (ฉืRอเซีRย
งตึlง) ยะลา 

   75 ถ.พุทธภมูวิถิ ีอ.เมอืง 
จ.ยะลา 95000 

    073-212769 
073-241363 

073-212253   www.mkn-
yala.com  

สมาคมฮากกาสไุหงโก-ลก 
จังหวดันราธวิาส  
 
[宋艾歌樂客屬會館] 

นราธวิาส 18 ถ.เจรญิเขต ซ .3 อ.สุ
ไหงโก-ลก จ.นราธวิาส 
96120 

    073-611225     hakkapeople.com
/sukhai 

สมาคมฮากกา เบตง จังหวดั
ยะลา  
 
[勿洞客家會館] 

ยะลา 134 ถ.สขุยางค ์อ.เบตง จ.
ยะลา 95110 

นายกาจ วทิยสริิ
ไพบลูย ์

089-6593538 073-231154 
073 272099 

    hakkapeople.com
/yala  

สมาคมฮากกาปัตตาน ี 
 
[北大年客家聯誼會] 

ปัตตานี             hakkapeople.com
/pattani 

สมาคมไหหลํา นราธวิาส 199 ประชาววิฒัน ์
นราธวิาส 96120 

    073-611355       

สมาคมจนีจังหวดันราธวิาส นราธวิาส 16/2 โสภาพสิยั ตําบลบาง
นาค อําเภอเมอืงนราธวิาส 

    073-511280       



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

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

นราธวิาส 96000 

มลูนธิบิราหม์า กมุาร ีราชา
โยคะ  

ปัตตานี 10 ถ.สวุรรณมงคล ต.อา
เนาะรู อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี
94000 

ปิยะธดิา ศลิป์วฒุนนท ์   073-334092  073-311-453     

 


