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11. เยาวชน
หน่วยงาน

จ ังหว ัด

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

บ้าน/ที
ทํางาน

โทรสาร

E-mail

ิ นั กศึกษา
สหพันธ์นส
ิ ต
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
(สนน.จชต.)
กลุม
่ Peace Southern
Thailand

ปั ตตานี

ชัน 2 ตึกกิจกรรมนักศึกษา
มอ.ปั ตตานี

กริยา มูซอ

086-2894127

speaker.sfst@g
mail.com

ปั ตตานี

สุไลมาน เจ๊ะบาเฮง

083-1692108

peace_southern
_thailand@hotm
ail.com

เครือข่ายผู ้นํ าเยาวชน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ปั ตตานี

มูฮํามัดอามีน ดือรา
โอะ

089-8787079

กลุม
่ เยาวชนรักบ ้านเกิด

ยะลา

อาซิ มะเสาะ

081-6090995
0848772207

เครือข่ายบัณฑิตอาสา
พัฒนาสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ (InSouth)
ศูนย์ฟ้าใส เครือข่าย
เยาวชนจังหวัดยะลา
เยาวชนบันนังบูโยรักษ์ ถน
ิc

นราธิวาส

ไลลา เจะซู

087-8993191

มาเรียม ชัยสันทนะ

081-5423270

อามีร ลายี

084-9676470

ิ ป์ สืบ
กลุม
่ เยาวชนสรรค์ศล
ไทย
มูลนิธส
ิ งเคราะห์เด็กบ ้าน
บางนรา

ยะลา

ปั ณณทัต ตังหทัย
วิสท
ุ ธ์
จิตติมา จิตต์สมัคร

081-9697379

องค์กรเยาวชนจังหวัด
ชายแดนใต ้ มูลนิธส
ิ ข
ุ แก ้วแก ้วแดง
กลุม
่ บ ้านอาสาเพือ
c เด็กและ
เยาวชน

ยะลา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ต. รู
สะมิแล อ. เมือง
140/10 ซ.14 ถ.หนองจิก
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.
ปั ตตานี
7 ม.1 ถ.โกตา-ไม ้แก่น
ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.
ยะลา
108/59 ถ.โรงเหล ้าสาย ก
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.
ปั ตตานี 94000
188/1 ถ.เทศบาล 9 อ.
เมือง จ.ยะลา
37/1 ม.2 ต.บันนังสาเรง
อ.เมือง จ.ยะลา
89 ซ.12 ถ.ประชาธิปัตต์
อ.เบตง จ.ยะลา
สถานสงเคราะห์เด็กชาย
นราธิวาสบริเวณศูนย์
ราชการต.ลําภู อ.เมืองจ.น
ราธิวาส
39/3 หมู่ 2 ตําบลลําพะยา
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปลายมนัส ลิมสุวรรณ์

082-8234212

073-276182

073-276183

58/7 ถ.ปะนาเระ ต.อาเนาะ
รู อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000

มัณฑนา แท่นบํารุง

081-6089507

073-311355

073-311355

ยะลา
ยะลา

นราธิวาส

ปั ตตานี

073-350181

073-222114

073-350181

073-222114

เว็บไซต์

www.peacesouth
ern.com
yangkhidmat.blo
gspot.com

laila.insouth@g
mail.com

http://www.inso
uthvoice.com/

mariam@fasaice
nter.org

www.fasaicenter.
org

Mickeyboy_beto
ng@hotmail.com
073-532054

www.sukaew.org
tanbumrora_55
@hotmail.com
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โครงการสํารวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้
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หน่วยงาน
สมาคมยุวมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย (ยมท.)
[Young Muslim
Association of Thailand
(YMAT)]
สถาบันเยาวชนเพือ
c
สันติภาพและการพัฒนา
[Youth for Peace and
Development Academy
(YDA)]
วิทยาลัยประชาชน

จ ังหว ัด

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

ยะลา

63/1 ถ.สิโรรส 6 (ตลาด
เก่า) อ.เมือง จ.ยะลา
95000

อับดุลมาญิด อุปมา

086-9523625

ปั ตตานี

4/220 ม.1 ต.รูสะมิแล อ.
เมือง จ.ปั ตตานี

อุสมาน มะซง

086-9638747

ปั ตตานี

76/6 ถ.หนองจิก ซอย 8
อ.เมือง จ.ปั ตตานี 94000

แวอิสมาแอล์ แนแซ

084-4456174

บ้าน/ที
ทํางาน
073-221665

โทรสาร

E-mail
ymat.org@gmai
l.com

เว็บไซต์
www.ymat.org

usmannis@gmai
l.com

073-337-348

073-337348

adam.waeismaa
el@gmail.com

[People College]
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