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8. สาธารณสุข
หน่วยงาน

จ ังหว ัด

ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพ จังหวัดปั ตตานี
ิ าลอะห์มัร
มูลนิธฮ
ิ ล

ปั ตตานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สุขภาพภาคใต ้ (วพส.)

สงขลา

[Institute of Research
and Development for
Health of Southern,
Thailand]
สมาคมสาธรณสุขจังหวัด
ชายแดนใต ้
สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขจังหวัดปั ตตานี
สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขจังหวัดยะลา
สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ฟืZนฟูสมรรถภาพผู ้ติดยา
เสพติด “บ ้านชีวต
ิ ใหม่”
มูลนิธเิ พือ
& การศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปั ตตานี

ยะลา

ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส
นราธิวาส
ยะลา

2 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน
จ.ปั ตตานี 94180
300/122 ม.4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000
Z 6 อาคารบริหาร คณะ
ชัน
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา

กัลยา เอีย
& วสกุล

089-9752822

บ้าน/ที
ทํางาน
073-356498

อิสกันดาร์ ธํารงทรัพย์

084-3299000

073-313321

หงส์ แซ่ลม
ิZ

085-0787189

12 ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชนชายแดนใด ้ จ.
ยะลา
27/1 ม.4 ต.ม่วงเตีย
Z อ.แม่
ลาน จ.ปั ตตานี
73 ม.8 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.
ยะลา
153 ม.7 ต.บาเจาะ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส 96170
ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส 96110
25 ม.2 ต.ท่าสาง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

กิตติ สมบัต ิ

081-9571197

อดุลย์ หะยีดอ
ื ราแม

089-6648986

อับดุลรอแม กามางิน

089-8780514

อาลีย๊ะ วาและ

089-2953940

ิ ฐ์ วิรย
พิศษ
ิ สกุล

099-7370574

อิสมาแอ สาและ

081-6089150

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

074-455150

โทรสาร
073-356498
073-313321
074-455150

E-mail

เว็บไซต์

yana.02@thaima
il.com
iskandar2550@g
mail.com
southern.rdh@g
mail.com

www.rdh.psu.ac.
th

pisistster@gmail
.com
isamaaesalae@y
ahoo.com

fehrd.org

[Foundation for Education
and Human Resource
Development (FEHRD)]
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หน่วยงาน
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศ
ไทย - ศูนย์ประสานงาน
เอดส์

จ ังหว ัด

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ยะลา

[Young Muslim
Association of Thailand
(YMAT)]
มูลนิธพ
ิ ัฒนาชุมชนเป็ นสุข

นราธิวาส

ชมรมผู ้ดูแลเด็ก จ.ยะลา

ยะลา

หน่วยกู ้ภัยเจ ้าแม่ทับทิมยะลา

ยะลา

สมาคมกู ้ภัยนรา 01

นราธิวาส

Z วการแพทย์
สมาคมจันทร์เสีย
และสาธารณสุข

สงขลา

53/7 ม.2 ต.โละจูด อ.แว ้ง
จ.นราธิวาส 96160
134/1 ม10 ต.บันนังสตา
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

วัดประชาภิรมย์ ถนน
ประชาภิรมย์ ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส รหัสไปรษณีย ์
96000

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

บ้าน/ที
ทํางาน

รอซีด ี เลิศอริยะพงษ์
กุล

081-9590117

ซาการียา บิณยูซฟ
ุ

081-7672434

073-586-004

คอรีเยาะ ดือราแม

081-3887994

073-289-114

นายบัณฑิต คลองภูม ิ
อินทร์

089-6574447

นายพลับ ประพันธ์
วงศ์

นายยูซฟ
ุ นิมะ

โทรสาร

E-mail
rawsidee@gmail
.com

073-586-004

เว็บไซต์
www.ymat.org

sakrin999@yaho
o.com

taptimrescue.ob.
tc
073-516-290

081-8976791

timaweb.org@g
mail.com

www.timaweb.or
g

[Thai Islamic Medical
Association (TIMA)]
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