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9. พฒันาชุมชน 
 

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

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

สถาบนัชมุชนทอ้งถิ�นพัฒนา ปัตตานี 245 / 5-6 ถ. หนา้
สงเคราะห ์ต.รูสะมแิล อ.
เมอืง จ.ปัตตานี 

นฮิสัน๊ะ กโูน 081-6085630 
080-7102203 

 073-350473 lah_226@hotma
il.com 

 

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  

  

กลุม่เม็ดมะมว่งหมิพานต ์ ปัตตานี 59/2 หมู ่1 ตําบลรูสะมแิล 
อําเภอเมอืง 94000 

 081-0981582 073-313006      

กลุม่สตรทีําขา้วเกรยีบปลา
สามรส 

ปัตตานี 75 หมู ่4 ตําบลแหลมโพธิM 
อําเภอยะหริ�ง 94150 

 089-6964384        

กลุม่วสิาหกจิชมุชนสตรี
พัฒนา 

ปัตตานี 186 หมู ่1 ตําบลยาม ู
อําเภอยะหริ�ง 94150 

 086-6972057 073-353435       

กลุม่ลกูหยกีวน ฮามดิะ ปัตตานี 31 หมู ่4 ตําบลยะรัง 
อําเภอยะรัง 94160 

 086-9560297 073-352343      

กลุม่แปรรูปอาหารบา้นดา่น ปัตตานี 40/1 หมู ่5 ตําบลควน 
อําเภอปะนาเระ 94130 

 089-6964384        

กลุม่แปรรูปลกูหยแีมเ่ลื�อน ปัตตานี 85 หมู ่3 ตําบลยะรัง 
อําเภอยะรัง 94160 

 081-8299727 073-739022-
3 

      

วสิาหกจิชมุชนกลุม่สตรี
สหกรณ์ยะหริ�ง 

ปัตตานี 173 ถนนร่มคลอง ซอย 5 
หมู ่1 ตําบลยาม ูอําเภอยะ
หริ�ง 94150 

 084-0696535 073-491113      

กลุม่แม่บา้นเกษตรกรบา้น
นํOาพรกิ 

ปัตตานี 168 หมู ่6 ตําบลบอ่ทอง 
อําเภอหนองจกิ 94170 

 089-9742664        

กลุม่แม่บา้นเกษตรกรนํOาตก
ทรายขาว 

ปัตตานี 31 หมู ่5 ตําบลทรายขาว 
อําเภอโคกโพธิM 94120 

 087-2932514        

กลุม่สตรสีะดาวา ปัตตานี 34/2 หมู ่6 ตําบลสะดาวา 
อําเภอยะรัง 94160 

 089-2942984        

กลุม่แม่บา้นกําปงก ู ปัตตานี 31/5 ถนนสกฤษด ีซอย 1 
ตําบลสะบารัง อําเภอเมอืง 
94000 

 089-4634415        
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

คลสัเตอรบ์ดู ูสายบรุ ี ปัตตานี 43/4 หมู ่3 ตําบลปะเสยะ
วอ อําเภอสายบรุ ี94110 

 081-6089682 073-419516-
7 

     

กลุม่โรตกีรอบบสิมลิลาห ์ ปัตตานี 71 ถนนสะบารัง อําเภอ
เมอืง 94000 

 086-9639058        

กลุม่นํOาบดูสูายบรุ ี ปัตตานี 270/1 หมู ่2 ตําบลปะเสยะ
วอ อําเภอสายบรุ ี94110 

 081-5991007 073-354508      

กลุม่ลกูหยนีําแสง ปัตตานี 19 ถนนสายบรุ ีตําบลตะลุ
บนั อําเภอสายบรุ ี94110 

 081-5415181 073-411003      

กลุม่หัตถกรรมไมก้วาดดอก
หญา้ 

ยะลา  163 หมูท่ี� 10 บา้นหาด
ทราย ตําบลตลิ�งชนั อําเภอ
บนันังสตา ยะลา 95130 

   073-219052-
3 

     

กลุม่ผลติภัณฑส์ม้โชกนุ  ยะลา 160 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ 
อ.เบตง ยะลา 

   073-272055     

กลุม่นาซดิาแฆ ยะลา บา้นเลขที� 86/1 ม.1 ถนน
จรูญวถิ ีอ.รามัน ยะลา  

   073-295580      

กลุม่กลว้ยอบนํOาผึOง ยะลา 47 หมูท่ี� 5 ตําบลบาโงย
ซแิน อําเภอยะหา ยะลา 
95120  

 081-0959145        

กลุม่สตรพีัฒนาบา้นแซะ ยะลา เลขที� 59 หมู ่5 ตําบลตาช ี
อําเภอยะหา ยะลา 95120 

   073-271174       

กลุม่ขา้วซอ้มมอืชมุชนบา้นยุ
โป 

ยะลา 35/1 หมูท่ี� 1 ตําบลยโุป 
อําเภอเมอืง ยะลา 95000  

   073-270064      

กลุม่อาชพีสตรผีลตินํOาดอก
ดาหลา 

ยะลา 18 หมูท่ี� 7 บา้นซอยเหมอืง 
ต.ตาเนาะปเูตะ๊ อ.
บนันังสตา ยะลา 95130 

   073-289221      

กลุม่ขา้วเกรยีบปลาบา้นใหม ่ นราธวิาส 38/1 หมู ่5 ตําบลกะลวุอ
เหนอื อําเภอเมอืง 
นราธวิาส 96000 

          

กลุม่ปักผา้คลมุผม นราธวิาส หมูท่ี� 1 บา้นปโูป ต.สามัคค ี
อ.รอืเสาะ นราธวิาส 

   073-571503     

กลุม่ผลติผา้บาตกิ นราธวิาส หมูท่ี� 2 ตําบลลโุบะสาวอ 
อําเภอบาเจาะ นราธวิาส 

   073-599220      
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร E-mail เว็บไซต ์

ชมุชนกาแลตาแป นราธวิาส  ถนนภผูาภักด ีตําบลบาง
นาค อําเภอเมอืง นราธวิาส 

   073-516707      

กลุม่สม้แขกแหง้บา้นบเูก๊ะ นราธวิาส 66 หมูท่ี� 2 ตําบลบกูติ 
อําเภอเจาะไอรอ้ง 
นราธวิาส 96130  

   073-518165      

กลุม่ทําจากมงุหลงัคาบา้นจู
โวะ๊ 

นราธวิาส  44 หมูท่ี� 5 ตําบลมะรื
อโบออก อําเภอเจาะไอรอ้ง 
นราธวิาส  

   073-518232      

กลุม่ผลติภัณฑก์ระจดู นราธวิาส 43/1 หมู ่2 ตําบลโคกเคยีน 
อําเภอเมอืง นราธวิาส 
96000  

 010922446 073-514045      

 


