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6. วชิาการ 
 

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

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

สถานวจิัยความขดัแยง้และ
ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมภาคใต ้ 
 
[Center for Conflict 
Studies and Cultural 
Diversity (CSCD)] 

ปัตตานี 181 มหาวทิยาลยัสงขลา
นครทิร ์วทิยาเขตปัตตาน ี
ถ.เจรญิประดษิฐ ์อ.เมอืง จ.
ปัตตาน ี94000 

ศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร ี 081-9254704 073-350433 073-350433 srisompob@yah
oo.com  

  

คณะวทิยาการสืOอสาร  
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
ปัตตานี  

ปัตตานี คณะวทิยาการสืOอสาร  ม.อ.
ปัตตาน ีอ.เมอืง ต.รูสะมแิล  

สมัชชา  นลิปัทม ์ 086-7549964     buakeiw@gmail.
com  

  

หน่วยวจิัยเพศสภาวะ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร ์ปัตตานี 

ปัตตานี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ม.อ.ปัตตาน ี
อ.เมอืง ต.รูสะมแิล  

อลสิา หะสาเมาะ 081-6841622 073-313-930-
50 ตอ่ 3064  

073-312232  ahasamoh@yah
oo.com  

  

สถาบนัสนัตศิกึษา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
หาดใหญ ่ 
 
[The Institute for Peace 
Studies PSU] 

สงขลา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์หาดใหญ ่ถ.กาญจนว
นชิย ์อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
90110 

ซากยี ์พทิักษ์คมุพล 086-8010456 074-289-450-
63 

074-289451 zakee_pitakump
ol@hotmail.com 

peacestudies.psu
.ac.th  

สมาคมรัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

กทม 82/15 ศาลาธรรมสถาน ทวี
วฒันา กทม 10190 

ปิยะชพี วชัโรบล 085-7254958     nui7070@hotma
il.com  

www.bluesingha.
org 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์
ภาคใต ้ 
 
[Deep South Watch 
(DSW)] 

ปัตตานี ตู ้ปณ.6 ปณฝ.รูสะมแิล  อ.
เมอืง จ.ปัตตาน ี94001 

มฮูํามัดอายุบ ปาทาน 081-4799357 073 -312302 073 -312302 ayub_pathan@h
otmail.com  

www.deepsouth
watch.org  

โครงการวจิัยพืgนทีOชุม่นํgา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตานี 

ปัตตานี คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ

นุกลู รัตนดากลู       rnukul@bunga.p
n.psu.ac.th  
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

ทร ์ปัตตานี 

เครอืขา่ยระบบเฝ้าระวงัการ
บาดเจ็บจากความรุนแรงใน
พืgนทีOจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
 
[Violence-related Injury 
Surveillance (VIS)] 

สงขลา หน่วยระบาดวทิยา คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์หาดใหญ ่จ.สงขลา 
90110 

วรสทิธิk ศรศรวีชิยั 081-3031376     deepsouthvis@g
mail.com  

www.deepsouthv
is.org  

สมาคมรัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตรภ์าคใต ้
(สรต.) 

สงขลา ศนูยป์ระสานงานสมาคม
รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสน
ศาสตรภ์าคใต ้คณะ
วทิยาการจัดการ  
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์ต.คอหงส ์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา  90112 

บษุบง ชยัเจรญิวัฒนะ 089-6563930 074-287970 074-212818 bussabong.c@ps
u.ac.th  

  

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 

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

www.deepsouthr
elief.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.
com  

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

ฟาร่า นบิอืซา 085-6544561 073-511456 073-511456 kinggy_hoo@hot
mail.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  
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

 
[Al-Salam Institute] 
ศนูยน์ูซนัตาราศกึษา  
 
[Nusantara Study Center] 

ปัตตานี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีอ.
เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

นอิบัดลุรากิsบ บนินิ
ฮสัซนั 

089-4639211 073-313928 
ถงึ 50 ตอ่ 
3026 

073-312232 nusantarastudie
s@gmail.com  

nikrakib.blogspot
.com  

โครงการจัดตั gงสถาบนัสมทุร
รัฐเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ศกึษา  
 
[Institute of Southeast 
Asian Maritime States 
Studies (ISEAMS) 

ปัตตานี มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี181 
ม.6 ถ.เจรญิประดษิฐ ์อ.
เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

อสุมาน สาร ี 081-9577313 073-312290   sosman@bunga.
pn.psu.ac.th  

iseams.pn.psu.ac
.th  

สถาบนัวฒันธรรมศกึษา
กลัยาณวิัฒนา  
 
[Princess Galayani 
Vadhana Institute of 
Cultural Studies] 

ปัตตานี มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี181 
ม.6 ถ.เจรญิประดษิฐ ์อ.
เมอืง จ.ปัตตาน ี94000 

นภดล  ทพิยรัตน์ 081-4788710 073-331250 073-331250 tnoppadol@bun
ga.pn.psu.ac.th  

culture.pn.psu.ac
.th  

หน่วยประสานงานวจิัยเพืOอ
ทอ้งถิOนภาคใตต้อนลา่ง 
สาํนักงานกองทนุสนับสนุน
การวจิัย (สกว.) 

ปัตตานี อาคาร 2 ชั gน 2 กองบรกิาร
การศกึษา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์อําเภอเมอืง จังหวัด
ปัตตาน ี94000 

ปิยะ กจิถาวร 081-6904818 073-331458 073-331458 trfsouth@yahoo.
com, 
piya@bunga.pn.
psu.ac.th  

www.budutani.c
om 

ศนูยศ์ลิปวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

ยะลา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง 
อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 

          www.yru.ac.th/c
ulturecenter 

สถาบนัอสิลามและอาหรับ
ศกึษา มหาวทิยาลยั
นราธวิาสราชนครนิทร ์ 
 

นราธวิาส มหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครนิทร ์เลขทีO 49 ถ.ระ
แงะมรรคา ต.บางนาค อ.
เมอืง จ.นราธวิาส 96000  

          www.pnu.ac.th/
webpnu/webmai
n/main.php?act=
1 
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

[Islamic Academy and 
Arab Studies Naradhiwas] 
โครงการการพัฒนาศักยภาพ
กลไกชมุชนและเครอืขา่ย
ทางสงัคมเพืOอการจัดการสา
ธารณภัย: กรณีศกึษาอา่ว
ปัตตาน ี(PB Watch) 

ปัตตานี คณะวทิยาการสืOอสาร 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตปัตตาน ี
อําเภอเมอืง จังหวดัปัตตาน ี
94000 

อิOมจติ เลศิพงษ์สมบตั ิ 081-540-
2012 

073-349-692 073-349-692 Imjit.lert@gmail.
com  

www.pbwatch.ne
t 

โครงการการพัฒนาระบบ
ขอ้มลูขา่วสารและองคค์วามรู ้
จังหวดัชายแดนใต ้(K4DS) 

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

วรสทิธิk ศรศรวีชิยั 081-3031376 087-3943889 074-429754 k4deepsouth@g
mail.com 

www.k4ds.org 

สถาบนัวจิัยและพัฒนา
สขุภาพภาคใต ้(วพส.) 
 
[Institute of Research 
and Development for 
Health of Southern, 
Thailand] 

สงขลา  ชั gน 6 อาคารบรหิาร คณะ
แพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิ
ทร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่อ.
หาดใหญ ่จ.สงขลา 

หงส ์แซล่ิgม 085-078-
7189 

 074-455150  074-455150 southern.rdh@g
mail.com  

www.rdh.psu.ac.
th  

 


