โครงการสํารวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2555)
9. พ ัฒนาชุมชน
หน่วยงาน

จ ังหว ัด

สถาบันชุมชนท ้องถิน
 พัฒนา

ปั ตตานี

มูลนิธพ
ิ ัฒนาชุมชนเป็ นสุข

นราธิวาส

กลุม
่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ปั ตตานี

กลุม
่ สตรีทําข ้าวเกรียบปลา
สามรส
กลุม
่ วิสาหกิจชุมชนสตรี
พัฒนา
กลุม
่ ลูกหยีกวน ฮามิดะ

ปั ตตานี

กลุม
่ แปรรูปอาหารบ ้านด่าน

ปั ตตานี

กลุม
่ แปรรูปลูกหยีแม่เลือ
 น

ปั ตตานี

วิสาหกิจชุมชนกลุม
่ สตรี
สหกรณ์ยะหริง

ปั ตตานี

กลุม
่ แม่บ ้านเกษตรกรบ ้าน
นํO าพริก
กลุม
่ แม่บ ้านเกษตรกรนํO าตก
ทรายขาว

ปั ตตานี

กลุม
่ สตรีสะดาวา

ปั ตตานี

กลุม
่ แม่บ ้านกําปงกู

ปั ตตานี

ปั ตตานี
ปั ตตานี

ปั ตตานี

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้
245 / 5-6 ถ. หน ้า
สงเคราะห์ ต.รูสะมิแล อ.
เมือง จ.ปั ตตานี
53/7 ม.2 ต.โละจูด อ.แว ้ง
จ.นราธิวาส 96160
59/2 หมู่ 1 ตําบลรูสะมิแล
อําเภอเมือง 94000
75 หมู่ 4 ตําบลแหลมโพธิM
อําเภอยะหริง 94150
186 หมู่ 1 ตําบลยามู
อําเภอยะหริง 94150
31 หมู่ 4 ตําบลยะรัง
อําเภอยะรัง 94160
40/1 หมู่ 5 ตําบลควน
อําเภอปะนาเระ 94130
85 หมู่ 3 ตําบลยะรัง
อําเภอยะรัง 94160
173 ถนนร่มคลอง ซอย 5
หมู่ 1 ตําบลยามู อําเภอยะ
หริง 94150
168 หมู่ 6 ตําบลบ่อทอง
อําเภอหนองจิก 94170
31 หมู่ 5 ตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิM 94120
34/2 หมู่ 6 ตําบลสะดาวา
อําเภอยะรัง 94160
31/5 ถนนสกฤษดี ซอย 1
ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง
94000

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

บ้าน/ที
ทํางาน

ั น๊ ะ กูโน
นิฮส

081-6085630
080-7102203

ซาการียา บิณยูซฟ
ุ

081-7672434

073-586004

081-0981582

073-313006

โทรสาร

E-mail

073-350473

lah_226@hotma
il.com

073-586004

sakrin999@yaho
o.com

เว็บไซต์

089-6964384
086-6972057

073-353435

086-9560297

073-352343

089-6964384
081-8299727
084-0696535

073-7390223
073-491113

089-9742664
087-2932514
089-2942984
089-4634415
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โครงการสํารวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2555)
หน่วยงาน

จ ังหว ัด

คลัสเตอร์บด
ู ู สายบุรี

ปั ตตานี

กลุม
่ โรตีกรอบบิสมิลลาห์

ปั ตตานี

กลุม
่ นํO าบูดส
ู ายบุรี

ปั ตตานี

กลุม
่ ลูกหยีนําแสง

ปั ตตานี

กลุม
่ หัตถกรรมไม ้กวาดดอก
หญ ้า

ยะลา

กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ส ้มโชกุน

ยะลา

กลุม
่ นาซิดาแฆ

ยะลา

กลุม
่ กล ้วยอบนํO าผึงO

ยะลา

กลุม
่ สตรีพัฒนาบ ้านแซะ

ยะลา

กลุม
่ ข ้าวซ ้อมมือชุมชนบ ้านยุ
โป
กลุม
่ อาชีพสตรีผลิตนํO าดอก
ดาหลา

ยะลา

กลุม
่ ข ้าวเกรียบปลาบ ้านใหม่

นราธิวาส

กลุม
่ ปั กผ ้าคลุมผม

นราธิวาส

กลุม
่ ผลิตผ ้าบาติก

นราธิวาส

ยะลา

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้
43/4 หมู่ 3 ตําบลปะเสยะ
วอ อําเภอสายบุรี 94110
71 ถนนสะบารัง อําเภอ
เมือง 94000
270/1 หมู่ 2 ตําบลปะเสยะ
วอ อําเภอสายบุรี 94110
19 ถนนสายบุรี ตําบลตะลุ
บัน อําเภอสายบุรี 94110
163 หมูท
่ ี 10 บ ้านหาด
ทราย ตําบลตลิง ชัน อําเภอ
บันนังสตา ยะลา 95130
160 ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ
อ.เบตง ยะลา
บ ้านเลขที 86/1 ม.1 ถนน
จรูญวิถ ี อ.รามัน ยะลา
47 หมูท
่ ี 5 ตําบลบาโงย
ซิแน อําเภอยะหา ยะลา
95120
เลขที 59 หมู่ 5 ตําบลตาชี
อําเภอยะหา ยะลา 95120
35/1 หมูท
่ ี 1 ตําบลยุโป
อําเภอเมือง ยะลา 95000
18 หมูท
่ ี 7 บ ้านซอยเหมือง
ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.
บันนังสตา ยะลา 95130
38/1 หมู่ 5 ตําบลกะลุวอ
เหนือ อําเภอเมือง
นราธิวาส 96000
หมูท
่ ี 1 บ ้านปูโป ต.สามัคคี
อ.รือเสาะ นราธิวาส
หมูท
่ ี 2 ตําบลลุโบะสาวอ
อําเภอบาเจาะ นราธิวาส

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ
081-6089682

บ้าน/ที
ทํางาน
073-4195167

โทรสาร

E-mail

เว็บไซต์

086-9639058
081-5991007

073-354508

081-5415181

073-411003
073-2190523
073-272055
073-295580

081-0959145
073-271174
073-270064
073-289221

073-571503
073-599220
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โครงการสํารวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้
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หน่วยงาน

จ ังหว ัด

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ชุมชนกาแลตาแป

นราธิวาส

กลุม
่ ส ้มแขกแห ้งบ ้านบูเก๊ะ

นราธิวาส

กลุม
่ ทําจากมุงหลังคาบ ้านจู
โว๊ะ

นราธิวาส

กลุม
่ ผลิตภัณฑ์กระจูด

นราธิวาส

ถนนภูผาภักดี ตําบลบาง
นาค อําเภอเมือง นราธิวาส
66 หมูท
่ ี 2 ตําบลบูกต
ิ
อําเภอเจาะไอร ้อง
นราธิวาส 96130
44 หมูท
่ ี 5 ตําบลมะรื
อโบออก อําเภอเจาะไอร ้อง
นราธิวาส
43/1 หมู่ 2 ตําบลโคกเคียน
อําเภอเมือง นราธิวาส
96000

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

บ้าน/ที
ทํางาน
073-516707

โทรสาร

E-mail

เว็บไซต์

073-518165
073-518232
010922446

073-514045
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