
คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

ข้อมูลชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีทั้งหมด 35 ชุมชนโดยแบ่งเป็น 3 เขต 

เขต 1 แบ่งเป็น 14 ชุมชน  

1.ชุมชนมดัยามนั 6.ชุมชนหลงัตลาดสด 11.ชุมชนตลาดเก่า 

2.ชุมชนกาํปงบารู  7.ชุมชนกาแลปาแย   12.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต 

3.ชุมชนรายอบือรากะ 8.ชุมชนกาํปงบารู 13.ชุมชนสมนัอาณาจกัร 

4.ชุมชนกาแลตาแป 9.ชุมชนโตะ๊กอดอ 14.ชุมชนท่าเรือ 

5.ชุมชนชายทะเล 10.ชุมชนกาปงบารู1   

เขต 2 แบ่งเป็น 11 ชุมชน  

1.ชุมชนประชาร่วมใจ 5.ชุมชนวดับางนรา     9.ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์

2.ชุมชนบือตง   6.ชุมชนพนาสณฑ ์     10.ชุมชนละมา้ยอุทิศ 

3.ชุมชนชุมชน 912  7.ชุมชนอดุลตานนท ์  11.ชุมชนเมาะสือแม 

4.ชุมชนร่วมอุทิศ  8.ชุมชนกาํปงปายง  

เขต 3 แบ่งเป็น 10 ชุมชน 

1.ชุมชนกาํปงตาโก๊ะ  5.ชุมชนบางนาค  9.ชุมชนจือปอ  

2.ชุมชนประชาภิรมย ์ 6.ชุมชนฮูยงตนัหยง 10.ชุมชนบูรณะ 

3.ชุมชนณ นคร   7.ชุมชนยะกงั 1     

4.ชุมชนกแูบบาเดาะ 8.ชุมชนยะกงั 2   

ข้อมูลชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  

  

  

ประธานชุมชนชายทะเล 

นายมะสูย ี สะมะแอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2962440 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมูฮาํมดัสุกรี     ยโูซะ           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวอามีเนาะห์    เปาะซา  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวฮานีซะ     สะมะแอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอลัฟารูก     เปาะเลา๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา 

วฒันธรรม นางสาววีนิง   อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวรอบียะห์    บินสะมะแอ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและ

ส่งเสริมอาชีพ        

นางสาวบีบ๊ะห์     ยะโกะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 

นางสาวแมะนะ     มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และ

เยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน 

ประวติัชุมชนดัง่เดิมท่ีชุมชนแห่งน้ีจะเป็นชายหาดและเตม็ไปดว้ยป่าไมแ้ละป่ามะพร้าว

มากมายมีคนมาอยูอ่าศยัเพียง๒-๓ หลงัคาเรือนเท่านั้น  ประกอบอาชีพดา้นประมงและทาํ

นํ้าตาลแวน่  เม่ือสมยัก่อนชุมชนแห่งน้ีจะเรียกกนัวา่ปากอ่าว ซ่ึงท่ีมาของปากอ่าว คือ 

เม่ือก่อนท่ีน้ีจะมีการแสดงมโนราห์  เป็นท่ีรู้จกัของคนสมยันั้นกนัมาก และหากถามวา่จะ

ไปไหน จะบอกวา่ไปดูมโนราห์ท่ีปากอ่าว  แต่ต่อมามีคนมาอาศยัอยูก่นัมากข้ึน  ชุมชน

แห่งน้ีจึงถูกเรียกเปล่ียนช่ือจากปากอ่าวมาเป็นชายทะเล และเป็นท่ีติดปากของผูค้นใน

ชุมชนน้ี คือชุมชนชายทะเลจนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนชายทะเล 

-ทิศเหนือ               ติดต่อ เร่ิมจากบา้นนายรอฮิมแวน่จนถึงบา้นฮาบีบะห์ 

-ทิศใต ้ ติดต่อ เร่ิมจากคลองโคกเคียนติดชุมชนโตะ๊กอดอร์ถึงตลอดแนว

ชุมชนกาแลตาแป 

-ทิศตะวนัออก ติดต่อ จากสะพานวรีะพฒันาติดชุมชนกาแลตาแป 

-ทิศตะวนัตก ติดต่อ ดา้นทะเลฝ่ังอ่าวไทย 

จํานวนประชากร 1,273 คน ครัวเรือน 239 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ชายหาดนราทศัน์,เรือจาํลองติดตั้งอยูห่วัสะพานปรีดานราทศัน์  ถนน.ชายทะเล  

 กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลาเคม็, บูดู,ทาํกะปิ, ปลาบูดู, ช่างแกะสลกัไม,้ ทาํเรือกอและ 
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ประธานชุมชนชายทะเล 

นายมะสูย ี สะมะแอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 086-2962440 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมูฮาํมดัสุกรี     ยโูซะ           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวอามีเนาะห์    เปาะซา  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวฮานีซะ     สะมะแอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอลัฟารูก     เปาะเลา๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา 

วฒันธรรม นางสาววีนิง   อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวรอบียะห์    บินสะมะแอ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและ

ส่งเสริมอาชีพ        

นางสาวบีบ๊ะห์     ยะโกะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 

นางสาวแมะนะ     มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และ

เยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน 

ประวติัชุมชนดัง่เดิมท่ีชุมชนแห่งน้ีจะเป็นชายหาดและเตม็ไปดว้ยป่าไมแ้ละป่ามะพร้าว

มากมายมีคนมาอยูอ่าศยัเพียง๒-๓ หลงัคาเรือนเท่านั้น  ประกอบอาชีพดา้นประมงและทาํ

นํ้าตาลแวน่  เม่ือสมยัก่อนชุมชนแห่งน้ีจะเรียกกนัวา่ปากอ่าว ซ่ึงท่ีมาของปากอ่าว คือ 

เม่ือก่อนท่ีน้ีจะมีการแสดงมโนราห์  เป็นท่ีรู้จกัของคนสมยันั้นกนัมาก และหากถามวา่จะ

ไปไหน จะบอกวา่ไปดูมโนราห์ท่ีปากอ่าว  แต่ต่อมามีคนมาอาศยัอยูก่นัมากข้ึน  ชุมชน

แห่งน้ีจึงถูกเรียกเปล่ียนช่ือจากปากอ่าวมาเป็นชายทะเล และเป็นท่ีติดปากของผูค้นใน

ชุมชนน้ี คือชุมชนชายทะเลจนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนชายทะเล 

-ทิศเหนือ               ติดต่อ เร่ิมจากบา้นนายรอฮิมแวน่จนถึงบา้นฮาบีบะห์ 

-ทิศใต ้ ติดต่อ เร่ิมจากคลองโคกเคียนติดชุมชนโตะ๊กอดอร์ถึงตลอดแนว

ชุมชนกาแลตาแป 

-ทิศตะวนัออก ติดต่อ จากสะพานวรีะพฒันาติดชุมชนกาแลตาแป 

-ทิศตะวนัตก ติดต่อ ดา้นทะเลฝ่ังอ่าวไทย 

จํานวนประชากร 1,273 คน ครัวเรือน 239 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ชายหาดนราทศัน์,เรือจาํลองติดตั้งอยูห่วัสะพานปรีดานราทศัน์  ถนน.ชายทะเล  

 กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลาเคม็, บูดู,ทาํกะปิ, ปลาบูดู, ช่างแกะสลกัไม,้ ทาํเรือกอและ 
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ประธานชุมชนกาแลตาแป 

นายมูฮามัดดอืราฟี  สะมะแอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-7066099 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

 นายอาดือนา มะแอ            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

 นางสาวฟาตีฮะ   มามะ            ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

 นางแมะเนาะ  สะมะแอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

 นายมาหะมะ  โตะ๊เยง็  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

 นางสาวนินะ   นิเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

 นายมามะรอซิดี   หะยอีาดาน ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 นายอาแซ   บินอิซอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

 นายนินาเซ   เซมิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนเก่าแก่มาแลว้ ๑๐๐ กวา่ปี ท่ีมีผูค้นเร่ิมก่อตั้งมาจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงส่วน

ใหญ่ไม่มีท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองจึงบุกรุกท่ีดินสาธารณะเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

และตั้งเป็นถ่ินฐาน(กาแลตาแป) “กาแล” แปลวา่ท่าเรือ ส่วนตาแปแปลวา่ ตน้หูกวาง 

ซ่ึงรวมกนัแปลวา่ท่าเรือตน้หูกวาง 

อาณาเขตชุมชนกาแลตาแป 

- ทิศเหนือ           ติดต่อ.ถนน.สมยัอาณาจกัร 

- ทิศใต ้               ติดต่อ.ชุมชนตลาดเก่า              

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ.ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ 

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต 

จํานวนประชากร 743 คน ครัวเรือน 120 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เกาะกลางนํ้า 

- โรงเรียนฮาฟีร อลักรุอาน 

- มสัยดิดารุลนาอีม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มขา้วเกรียบ 

 

 

 

เขต1 
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ประธานชุมชนกาแลตาแป 

นายมูฮามัดดอืราฟี  สะมะแอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-7066099 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

 นายอาดือนา มะแอ            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

 นางสาวฟาตีฮะ   มามะ            ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

 นางแมะเนาะ  สะมะแอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

 นายมาหะมะ  โตะ๊เยง็  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

 นางสาวนินะ   นิเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

 นายมามะรอซิดี   หะยอีาดาน ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 นายอาแซ   บินอิซอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

 นายนินาเซ   เซมิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนเก่าแก่มาแลว้ ๑๐๐ กวา่ปี ท่ีมีผูค้นเร่ิมก่อตั้งมาจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงส่วน

ใหญ่ไม่มีท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองจึงบุกรุกท่ีดินสาธารณะเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

และตั้งเป็นถ่ินฐาน(กาแลตาแป) “กาแล” แปลวา่ท่าเรือ ส่วนตาแปแปลวา่ ตน้หูกวาง 

ซ่ึงรวมกนัแปลวา่ท่าเรือตน้หูกวาง 

อาณาเขตชุมชนกาแลตาแป 

- ทิศเหนือ           ติดต่อ.ถนน.สมยัอาณาจกัร 

- ทิศใต ้               ติดต่อ.ชุมชนตลาดเก่า              

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ.ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ 

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต 

จํานวนประชากร 743 คน ครัวเรือน 120 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เกาะกลางนํ้า 

- โรงเรียนฮาฟีร อลักรุอาน 

- มสัยดิดารุลนาอีม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มขา้วเกรียบ 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนท่าเรือ 2000 

นายสุกรี   สะแลแม 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-4382330 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายฮดัาฮา   มามะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายอดันนัต ์  บินเจ๊ะโซ๊ะ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายกิฟลี   มะนอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอีลฮมั    อมูา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวรัชฎา   อาลี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายดุลยา   สะแลแม  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายเสรี     อุมา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวฮานิง   สะแลแม  ตาํแหน่ง ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนท่าเรือ  ในสมยัอดีตมีช่ือเรียกวา่   “กาแลอแีก” กาแลแปลวา่ “ท่า”  อีแก

แปลวา่  “ปลา ”   กาแลอีแกเป็นท่ีจอดเรือขนาดเลก็เช่น  เรือกอและ  และเรือหลากหลาย

ท่ีเขา้มาเอาปลานาํไปขาย  ชุมชนท่าเรือไดก่้อตั้ง  เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓   ใน

สมยันายกวรีะ  จนัสถิรพานิช   ไดมี้การตั้งชุมชนต่างๆ ข้ึนเพ่ือสะดวกในการจดัการ

บริหาร    ชุมชนน้ีมีท่าเรือในชุมชนอยูแ่ลว้จึงเห็นสมควรใหมี้การตั้งเป็นช่ือชุมชนวา่ 

"ท่าเรือ" ประกอบกบัการสร้างท่าเรือใหม่ในปี ค.ศ.๒๐๐๐ จึงไดต้ั้งช่ือใหส้อดคลอ้งและ

เป็นสัญลกัษณ์ของชุมชน    จึงไดมี้ช่ือวา่"ท่าเรือ ๒๐๐๐"จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนท่าเรือ  2000       

 -ทิศเหนือ            ติดต่อ     ตั้งแต่สนามเดก็เล่นสะพานวรีะพฒันา 

 -ทิศใต ้                ติดต่อ      ชุมชนกาแลตาแปเร่ิมจากบา้นครูสมาน 

 -ทิศตะวนัออก     ติดต่อ      แม่นํ้าบางนราเร่ิมบา้นนายยโูซ๊ะ จนถึงสะพานวรีะพฒันา 

 -ทิศตะวนัตก       ติดต่อ       ถนนภผูาภกัดี ถึงบา้นครูสมาน 

จํานวนประชากร 256 คน ครัวเรือน 40 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มีแม่นํ้าบางนราท่ีมีความโดดเด่นและมีความเป็นธรรมชาติ สามารถใหค้น ในชุมชน

ประกอบอาชีพประมงได ้

- มีท่าเรือในชุมชน (กาแลอีแก) มีท่ีทาํการชุมชนอยูก่ลางนํ้า 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 

 

 

เขต1 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนท่าเรือ 2000 

นายสุกรี   สะแลแม 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-4382330 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายฮดัาฮา   มามะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายอดันนัต ์  บินเจ๊ะโซ๊ะ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายกิฟลี   มะนอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอีลฮมั    อมูา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวรัชฎา   อาลี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายดุลยา   สะแลแม  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายเสรี     อุมา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวฮานิง   สะแลแม  ตาํแหน่ง ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนท่าเรือ  ในสมยัอดีตมีช่ือเรียกวา่   “กาแลอแีก” กาแลแปลวา่ “ท่า”  อีแก

แปลวา่  “ปลา ”   กาแลอีแกเป็นท่ีจอดเรือขนาดเลก็เช่น  เรือกอและ  และเรือหลากหลาย

ท่ีเขา้มาเอาปลานาํไปขาย  ชุมชนท่าเรือไดก่้อตั้ง  เม่ือวนัท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓   ใน

สมยันายกวรีะ  จนัสถิรพานิช   ไดมี้การตั้งชุมชนต่างๆ ข้ึนเพ่ือสะดวกในการจดัการ

บริหาร    ชุมชนน้ีมีท่าเรือในชุมชนอยูแ่ลว้จึงเห็นสมควรใหมี้การตั้งเป็นช่ือชุมชนวา่ 

"ท่าเรือ" ประกอบกบัการสร้างท่าเรือใหม่ในปี ค.ศ.๒๐๐๐ จึงไดต้ั้งช่ือใหส้อดคลอ้งและ

เป็นสัญลกัษณ์ของชุมชน    จึงไดมี้ช่ือวา่"ท่าเรือ ๒๐๐๐"จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนท่าเรือ  2000       

 -ทิศเหนือ            ติดต่อ     ตั้งแต่สนามเดก็เล่นสะพานวรีะพฒันา 

 -ทิศใต ้                ติดต่อ      ชุมชนกาแลตาแปเร่ิมจากบา้นครูสมาน 

 -ทิศตะวนัออก     ติดต่อ      แม่นํ้าบางนราเร่ิมบา้นนายยโูซ๊ะ จนถึงสะพานวรีะพฒันา 

 -ทิศตะวนัตก       ติดต่อ       ถนนภผูาภกัดี ถึงบา้นครูสมาน 

จํานวนประชากร 256 คน ครัวเรือน 40 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มีแม่นํ้าบางนราท่ีมีความโดดเด่นและมีความเป็นธรรมชาติ สามารถใหค้น ในชุมชน

ประกอบอาชีพประมงได ้

- มีท่าเรือในชุมชน (กาแลอีแก) มีท่ีทาํการชุมชนอยูก่ลางนํ้า 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  
  

ประธานชุมชนพทิกัษ์ลขิติ 

นางสาวโตวนัโนรีดา   สุกจิจานันท์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 061-2629141 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางสาวนาตือเราะ  ยโูซะ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวรอฮายา     เจ๊ะอุเซ็ง ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายสัตยา     ยา ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอดินนัท ์    ยะปา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวซลัวาณีย ์    ดอหะ ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอซัรัฟ     เจะมะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอซัฟาร์     ไทยสนิท  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายลาอีฟ     ยา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต ตั้งอยูท่ี่ ถนนพิทกัษลิ์ขิต ตาํบลบางนาค อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 

พิทกัษลิ์ขิตเป็นช่ือถนนท่ีตั้งเป็นชุมชน ก่อนท่ีจะมีชุมชนข้ึน ชาวบา้นเคยเรียกชุมชนแห่ง

น้ีวา่ "บา้นตือเงาะห์" หมายถึง "บา้นกลาง" เพราะเน่ืองจากบริเวณชุมชนน้ีมีพ้ืนท่ีรูปร่าง

ส่ีเหล่ียม และชุมชนอยูต่รงกลาง จนมีชาวบา้นเขา้มาอาศยัมากข้ึนและไดมี้ การสร้าง

มสัยดิช่ือวา่ "โต๊ะแวอาลี”  ข้ึนเป็นท่ียดึเหน่ียวของชาวบา้น ต่อมาบริเวณน้ีกไ็ดมี้การตั้ง

ช่ือถนนวา่  "พิทกัษลิ์ขิต" เม่ือถึงสมยันายกเทศมนตรี นายวรีะ จนัสถิรพาณิช ไดมี้การตั้ง

ช่ือชุมชนแห่งน้ีวา่ "ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต" จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนพทิกัษ์ลขิิต 

 -ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตั้งแต่สนามเดก็เล่นสะพานวรีะพฒันา 

 -ทิศใต ้                 ติดต่อ      ชุมชนกาแลตาแปเร่ิมจากบา้นครูสมาน 

 -ทิศตะวนัออก     ติดต่อ       แม่นํ้าบางนราเร่ิมจากบา้นนายยโูซ๊ะ จนถึงสะพานวรีะ

พฒันา 

 - ทิศตะวนัตก       ติดต่อ       ถนนภผูาภกัดี ถึงบา้นครูสมาน 

จํานวนประชากร 457 คน ครัวเรือน 87 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -ถา้พดูถึงชุมชนพิทกัษลิ์ขิต จะตอ้งนึกถึงร้านกะงอขายขา้วแกงท่ีมีราคาถกูท่ีสุดใน

จงัหวดันราธิวาส 

-ร้านนํ้าชามะแลแป   ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ในนราธิวาส 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 

 

เขต1 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  
  

ประธานชุมชนพทิกัษ์ลขิติ 

นางสาวโตวนัโนรีดา   สุกจิจานันท์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 061-2629141 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางสาวนาตือเราะ  ยโูซะ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวรอฮายา     เจ๊ะอุเซ็ง ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายสัตยา     ยา ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอดินนัท ์    ยะปา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวซลัวาณีย ์    ดอหะ ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอซัรัฟ     เจะมะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอซัฟาร์     ไทยสนิท  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายลาอีฟ     ยา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต ตั้งอยูท่ี่ ถนนพิทกัษลิ์ขิต ตาํบลบางนาค อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 

พิทกัษลิ์ขิตเป็นช่ือถนนท่ีตั้งเป็นชุมชน ก่อนท่ีจะมีชุมชนข้ึน ชาวบา้นเคยเรียกชุมชนแห่ง

น้ีวา่ "บา้นตือเงาะห์" หมายถึง "บา้นกลาง" เพราะเน่ืองจากบริเวณชุมชนน้ีมีพ้ืนท่ีรูปร่าง

ส่ีเหล่ียม และชุมชนอยูต่รงกลาง จนมีชาวบา้นเขา้มาอาศยัมากข้ึนและไดมี้ การสร้าง

มสัยดิช่ือวา่ "โต๊ะแวอาลี”  ข้ึนเป็นท่ียดึเหน่ียวของชาวบา้น ต่อมาบริเวณน้ีกไ็ดมี้การตั้ง

ช่ือถนนวา่  "พิทกัษลิ์ขิต" เม่ือถึงสมยันายกเทศมนตรี นายวรีะ จนัสถิรพาณิช ไดมี้การตั้ง

ช่ือชุมชนแห่งน้ีวา่ "ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต" จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนพทิกัษ์ลขิิต 

 -ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตั้งแต่สนามเดก็เล่นสะพานวรีะพฒันา 

 -ทิศใต ้                 ติดต่อ      ชุมชนกาแลตาแปเร่ิมจากบา้นครูสมาน 

 -ทิศตะวนัออก     ติดต่อ       แม่นํ้าบางนราเร่ิมจากบา้นนายยโูซ๊ะ จนถึงสะพานวรีะ

พฒันา 

 - ทิศตะวนัตก       ติดต่อ       ถนนภผูาภกัดี ถึงบา้นครูสมาน 

จํานวนประชากร 457 คน ครัวเรือน 87 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -ถา้พดูถึงชุมชนพิทกัษลิ์ขิต จะตอ้งนึกถึงร้านกะงอขายขา้วแกงท่ีมีราคาถกูท่ีสุดใน

จงัหวดันราธิวาส 

-ร้านนํ้าชามะแลแป   ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ในนราธิวาส 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนตลาดเก่า 

นางสาวนารีดา   ยา 

หมายเลขโทรศัพท์ 080-8626820 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอซัมุอีย ์ สมานุรัตน์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวอนัทิยา   แวสตาปอ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวแวซูไฮลา  แวหะมะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางสาวปาริษา   โกลกะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางรอฮานี   บินยาฮายา ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวมาซูวนิ    มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอาแว   ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

นางสาวมูตสั    ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี  เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

          ตลาดเก่านั้นเคยเจริญรุ่งเรืองดา้นการคา้ขาย เน่ืองจากวา่มีตลาดเก่ามีท่าเรือในการ

ขนสินคา้ข้ึนฝ่ัง และในบริเวณตลาดเก่ากเ็ตม็ไปดว้ยร้านขายสินคา้ ซ่ึงยงัคงมีร้านดั้งเดิม

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ชุมชนตลาดเก่า แต่เดิมเป็นชุมชนกาแลตาแป และไดแ้ยก

ออกมาเป็นชุมชนใหม่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีช่ือวา่ชุมชนตลาดเก่า สาเหตุท่ีมีช่ือ

ดงักล่าวนั้น เพราะแต่เดิมในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีตลาดอยู ่โดยมีช่ือวา่”กือดาบูโฆะ” 

อาณาเขตชุมชนตลาดเก่า 

 - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.กาแลตาแป             

 - ทิศใต ้                         ติดต่อ.ร้านอั้งมอ้                            

 - ทิศตะวนัออก              ติดต่อ.ลุ่มแม่นํ้าบางนรา                                 

 - ทิศตะวนัตก                ติดต่อ.ชุมชนสมยัอาณาจกัร 

จํานวนประชากร 852 คน ครัวเรือน 144 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- สถานีตาํรวจนํ้านราธิวาส , สนามเดก็เล่น อบจ. ,บริษทัพิธานพาณิชย ์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนตลาดเก่า 

นางสาวนารีดา   ยา 

หมายเลขโทรศัพท์ 080-8626820 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอซัมุอีย ์ สมานุรัตน์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวอนัทิยา   แวสตาปอ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวแวซูไฮลา  แวหะมะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางสาวปาริษา   โกลกะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางรอฮานี   บินยาฮายา ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวมาซูวนิ    มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอาแว   ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

นางสาวมูตสั    ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี  เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

          ตลาดเก่านั้นเคยเจริญรุ่งเรืองดา้นการคา้ขาย เน่ืองจากวา่มีตลาดเก่ามีท่าเรือในการ

ขนสินคา้ข้ึนฝ่ัง และในบริเวณตลาดเก่ากเ็ตม็ไปดว้ยร้านขายสินคา้ ซ่ึงยงัคงมีร้านดั้งเดิม

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ชุมชนตลาดเก่า แต่เดิมเป็นชุมชนกาแลตาแป และไดแ้ยก

ออกมาเป็นชุมชนใหม่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีช่ือวา่ชุมชนตลาดเก่า สาเหตุท่ีมีช่ือ

ดงักล่าวนั้น เพราะแต่เดิมในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีตลาดอยู ่โดยมีช่ือวา่”กือดาบูโฆะ” 

อาณาเขตชุมชนตลาดเก่า 

 - ทิศเหนือ                      ติดต่อ.กาแลตาแป             

 - ทิศใต ้                         ติดต่อ.ร้านอั้งมอ้                            

 - ทิศตะวนัออก              ติดต่อ.ลุ่มแม่นํ้าบางนรา                                 

 - ทิศตะวนัตก                ติดต่อ.ชุมชนสมยัอาณาจกัร 

จํานวนประชากร 852 คน ครัวเรือน 144 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- สถานีตาํรวจนํ้านราธิวาส , สนามเดก็เล่น อบจ. ,บริษทัพิธานพาณิชย ์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

    ประธานชุมชนกาํปงบารู ๑ 

นายเปาย ี   ยูโซ๊ะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-6920995 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายสาและ ยโูซะ   ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวซูรีนา    เซาตา          ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายนิอุสมาน    นิโซะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอาํรัน    สนิ  ตาํแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายรชานนท ์   จนัทกานต ์ ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายซูไฮรี    สือรี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายลอซารี    อุเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางมารียาํ    สาเมาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

แต่เดิมชุมชนกาํปงบารูมีสภาพเป็นป่าไม่มีผูค้นอาศยั ต่อมาไดมี้ราษฎรเขา้รอบครอง 

พ้ืนท่ี เพ่ือทาํการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยั ประกอบพ้ืนท่ีชุมชนกาํปงบารู อยูใ่กลท้ะเล

และป่าชายเลน ต่อมาไดมี้ราษฎรเขา้มาจบัรองพ้ืนท่ีมากข้ึน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพหากินกบัป่าชายเลนและทาํการประมง และราษฎรมากข้ึนตามลาํดบั คร้ันเม่ือมี

การอยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมาก จึงไดจ้ดัตั้งเป็นหมู่บา้นโดยตั้งช่ือวา่ “กาํปงบารู”

แปลวา่หมู่บา้นใหม่ 

อาณาเขตชุมชนกาํปงบารู1 

 -ทิศเหนือ                     ติดต่อ.ชุมชนโตะ๊กอดอร์               

 - ทิศใต ้                        ติดต่อ.ชุมชนกาํปงบารู2                               

 - ทิศตะวนัออก             ติดต่อ.ชุมชนรายอบือรากะ                                 

 - ทิศตะวนัตก                ติดต่อ.ชุมชนกาํปงบารู3 

จํานวนประชากร 981 คน ครัวเรือน 132 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- กลุ่มทาํสมนัปลา ชุมชนกาํปงบารูกลุ่มทาํสมนัปลาประมาณ 30 ป 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํสมนัปลา,กลุ่มทาํปลาเคม็,จาํหน่ายเกลือเมด็,กลุ่มทาํขนมดอกจอก 

 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

    ประธานชุมชนกาํปงบารู ๑ 

นายเปาย ี   ยูโซ๊ะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-6920995 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายสาและ ยโูซะ   ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวซูรีนา    เซาตา          ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายนิอุสมาน    นิโซะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอาํรัน    สนิ  ตาํแหน่ง ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายรชานนท ์   จนัทกานต ์ ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายซูไฮรี    สือรี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายลอซารี    อุเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางมารียาํ    สาเมาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

แต่เดิมชุมชนกาํปงบารูมีสภาพเป็นป่าไม่มีผูค้นอาศยั ต่อมาไดมี้ราษฎรเขา้รอบครอง 

พ้ืนท่ี เพ่ือทาํการเกษตรและท่ีอยูอ่าศยั ประกอบพ้ืนท่ีชุมชนกาํปงบารู อยูใ่กลท้ะเล

และป่าชายเลน ต่อมาไดมี้ราษฎรเขา้มาจบัรองพ้ืนท่ีมากข้ึน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพหากินกบัป่าชายเลนและทาํการประมง และราษฎรมากข้ึนตามลาํดบั คร้ันเม่ือมี

การอยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมาก จึงไดจ้ดัตั้งเป็นหมู่บา้นโดยตั้งช่ือวา่ “กาํปงบารู”

แปลวา่หมู่บา้นใหม่ 

อาณาเขตชุมชนกาํปงบารู1 

 -ทิศเหนือ                     ติดต่อ.ชุมชนโตะ๊กอดอร์               

 - ทิศใต ้                        ติดต่อ.ชุมชนกาํปงบารู2                               

 - ทิศตะวนัออก             ติดต่อ.ชุมชนรายอบือรากะ                                 

 - ทิศตะวนัตก                ติดต่อ.ชุมชนกาํปงบารู3 

จํานวนประชากร 981 คน ครัวเรือน 132 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- กลุ่มทาํสมนัปลา ชุมชนกาํปงบารูกลุ่มทาํสมนัปลาประมาณ 30 ป 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํสมนัปลา,กลุ่มทาํปลาเคม็,จาํหน่ายเกลือเมด็,กลุ่มทาํขนมดอกจอก 

 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนโต๊ะกอดอ 

นายซาเฮะอารี   สาเฮะอุมา 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4626021 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะรอนิง รอแม  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมูฮมัมดัฟาอิส  ดือเร๊ะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวส่ือน๊ะ หลีเจริญ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะมาลี บือราเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม  

นายยอืมิง   บินหะยดืีอราแม ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอนุชา    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายมูหมัมดันอ    สุหลง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายมีดี     เจะโซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

ดัง่เดิมเจา้ของท่ีดิน ช่ือโตะ๊กอดอร์  และต่อมาไดย้กท่ีดินใหล้กูช่ือ เปาะแว ซ่ึงต่อมาได้

ขายท่ีดินและจาํนองต่อๆกนัมา ท่ีดินบางส่วนกต็กมาถึงนายเป๊าะแต๊ะ  ลาแตะ๊    ซ่ึงเป็น

พอ่เล้ียงของ อดีต สท.กามารูเดง็  สรีระโก จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนโต๊ะกอดอ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อ เร่ิมจากสะพานปรีดา.(ฝ่ังซา้ย).ตลอดแนวคลองโคกเคียน 

 - ทิศใต ้        ติดต่อ เร่ิมจากร้ัวมสัยดิประจาํจงัหวดั (ฝ่ังขวา) ถึงบา้นนายโซ

ดี                 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพิชิตบาํรุง.เร่ิมจากมสัยดิประจาํจงัหวดัถึงสะพานปรีดา 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ เร่ิมจากบา้นนายโซดี  ถึงคลองโคกเคียน                   

จํานวนประชากร 691 คน ครัวเรือน 100 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-  มสัยดิประจาํจงัหวดั 

- วงเวยีนท่ีเป็นเส้นทางไปหาดนราทศัน์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลาแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

เขต1 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนโต๊ะกอดอ 

นายซาเฮะอารี   สาเฮะอุมา 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4626021 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะรอนิง รอแม  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมูฮมัมดัฟาอิส  ดือเร๊ะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวส่ือน๊ะ หลีเจริญ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะมาลี บือราเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม  

นายยอืมิง   บินหะยดืีอราแม ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอนุชา    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายมูหมัมดันอ    สุหลง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายมีดี     เจะโซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

ดัง่เดิมเจา้ของท่ีดิน ช่ือโตะ๊กอดอร์  และต่อมาไดย้กท่ีดินใหล้กูช่ือ เปาะแว ซ่ึงต่อมาได้

ขายท่ีดินและจาํนองต่อๆกนัมา ท่ีดินบางส่วนกต็กมาถึงนายเป๊าะแต๊ะ  ลาแตะ๊    ซ่ึงเป็น

พอ่เล้ียงของ อดีต สท.กามารูเดง็  สรีระโก จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนโต๊ะกอดอ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อ เร่ิมจากสะพานปรีดา.(ฝ่ังซา้ย).ตลอดแนวคลองโคกเคียน 

 - ทิศใต ้        ติดต่อ เร่ิมจากร้ัวมสัยดิประจาํจงัหวดั (ฝ่ังขวา) ถึงบา้นนายโซ

ดี                 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพิชิตบาํรุง.เร่ิมจากมสัยดิประจาํจงัหวดัถึงสะพานปรีดา 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ เร่ิมจากบา้นนายโซดี  ถึงคลองโคกเคียน                   

จํานวนประชากร 691 คน ครัวเรือน 100 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-  มสัยดิประจาํจงัหวดั 

- วงเวยีนท่ีเป็นเส้นทางไปหาดนราทศัน์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลาแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

เขต1 
 

  ประธานชุมชนโต๊ะกอดอ 

นายซาเฮะอารี   สาเฮะอุมา 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4626021 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะรอนิง รอแม  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมูฮมัมดัฟาอิส  ดือเร๊ะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวส่ือน๊ะ หลีเจริญ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะมาลี บือราเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม  

นายยอืมิง   บินหะยดืีอราแม ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอนุชา    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายมูหมัมดันอ    สุหลง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายมีดี     เจะโซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

ดัง่เดิมเจา้ของท่ีดิน ช่ือโตะ๊กอดอร์  และต่อมาไดย้กท่ีดินใหล้กูช่ือ เปาะแว ซ่ึงต่อมาได้

ขายท่ีดินและจาํนองต่อๆกนัมา ท่ีดินบางส่วนกต็กมาถึงนายเป๊าะแต๊ะ  ลาแตะ๊    ซ่ึงเป็น

พอ่เล้ียงของ อดีต สท.กามารูเดง็  สรีระโก จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนโต๊ะกอดอ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อ เร่ิมจากสะพานปรีดา.(ฝ่ังซา้ย).ตลอดแนวคลองโคกเคียน 

 - ทิศใต ้        ติดต่อ เร่ิมจากร้ัวมสัยดิประจาํจงัหวดั (ฝ่ังขวา) ถึงบา้นนายโซ

ดี                 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพิชิตบาํรุง.เร่ิมจากมสัยดิประจาํจงัหวดัถึงสะพานปรีดา 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ เร่ิมจากบา้นนายโซดี  ถึงคลองโคกเคียน                   

จํานวนประชากร 691 คน ครัวเรือน 100 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-  มสัยดิประจาํจงัหวดั 

- วงเวยีนท่ีเป็นเส้นทางไปหาดนราทศัน์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลาแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

เขต1  

  ประธานชุมชนโต๊ะกอดอ 

นายซาเฮะอารี   สาเฮะอุมา 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4626021 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะรอนิง รอแม  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมูฮมัมดัฟาอิส  ดือเร๊ะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวส่ือน๊ะ หลีเจริญ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะมาลี บือราเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม  

นายยอืมิง   บินหะยดืีอราแม ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอนุชา    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายมูหมัมดันอ    สุหลง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายมีดี     เจะโซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

ดัง่เดิมเจา้ของท่ีดิน ช่ือโตะ๊กอดอร์  และต่อมาไดย้กท่ีดินใหล้กูช่ือ เปาะแว ซ่ึงต่อมาได้

ขายท่ีดินและจาํนองต่อๆกนัมา ท่ีดินบางส่วนกต็กมาถึงนายเป๊าะแต๊ะ  ลาแตะ๊    ซ่ึงเป็น

พอ่เล้ียงของ อดีต สท.กามารูเดง็  สรีระโก จนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชนโต๊ะกอดอ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อ เร่ิมจากสะพานปรีดา.(ฝ่ังซา้ย).ตลอดแนวคลองโคกเคียน 

 - ทิศใต ้        ติดต่อ เร่ิมจากร้ัวมสัยดิประจาํจงัหวดั (ฝ่ังขวา) ถึงบา้นนายโซ

ดี                 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพิชิตบาํรุง.เร่ิมจากมสัยดิประจาํจงัหวดัถึงสะพานปรีดา 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ เร่ิมจากบา้นนายโซดี  ถึงคลองโคกเคียน                   

จํานวนประชากร 691 คน ครัวเรือน 100 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-  มสัยดิประจาํจงัหวดั 

- วงเวยีนท่ีเป็นเส้นทางไปหาดนราทศัน์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลาแหง้ 

 

 

 

 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

    ประธานชุมชนรายอบอืรากะ 

นางเจ๊ะดาย๊ะ   สาและ 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-6331690 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายนิสิต    นิและ            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวรอกายะ  รอยะ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวอกัมา   เตะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางสาวมสัเตาะ  เจนใจ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายสุนทร   พระพิทกัษ ์  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอบัดุลมูต่อลิบ  สาและ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริม

อาชีพ 

นางสาวนูรีซา   ดือราแม ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์ 

นางสาวยามีละห์   สะรี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

สมยัปี พ.ศ.๒๕๑๘  เคยมีราชีนีเสดจ็ผา่นมาในชุมชนมานานหลายปี ชาวบา้นจึงตั้งช่ือวา่      

“รายอ” แปลวา่ราชีนี  จึงเรียกขานมานานวา่ ชุมชนรายอบือรากะ จากท่ีไดส้อบถาม

ชาวบา้นบอกวา่หลายสิบปีมาแลว้ ท่ีตรงน้ีเคยมีโรงเรียนสอนศาสนา  หรือท่ีเรียกวา่ 

ปอเนาะ ซ่ึงจะเรียกปอเนาะน้ีวา่ ปอเนาะบาบอเจ๊ะเลา๊ะ พอต่อมาไดมี้โรงเรียนสอน

ศาสนาต่างๆ มากช้ึน เช่น โรงเรียนอตัตรักียะห์อิสลามียะห์ จึงทาํใหโ้รงเรียนปอเนาะยบุ

ลง เน่ืองจากเดก็ๆไดไ้ปเรียนท่ีโรงเรียนดงักล่าว 

อาณาเขตชุมชนรายอบือราเกะ 

- ทิศเหนือ ติดต่อ ติดร้ัวมสัยดิประจาํจงัหวดั    

- ทิศใต ้                   ติดต่อ สมาคมอิสลามจนถึงร้ัววดัพรหมนิวาส 

- ทิศตะวนัออก        ติดต่อ ถนน.พิชิตบาํรุง เร่ิมตั้งแต่สมาคมจนถึงร้ัวมสัยดิประจาํ

จงัหวดั         

- ทิศตะวนัตก           ติดต่อ ดา้นหลงัหมู่บา้นจดัสรรโอภาสวลิเลจ 

จํานวนประชากร 646 คน ครัวเรือน 113 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -โรงเรียนเทศบาล 2 

-ค่าย ฉก นราธิวาส 33 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มทาํใบไมสี้ทอง 

-ทาํแนแซ(กอ้นหินสาํหรับตั้งบนหวัศพ) 

 

 

 

 

เขต1 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

    ประธานชุมชนรายอบอืรากะ 

นางเจ๊ะดาย๊ะ   สาและ 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-6331690 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายนิสิต    นิและ            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวรอกายะ  รอยะ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวอกัมา   เตะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางสาวมสัเตาะ  เจนใจ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายสุนทร   พระพิทกัษ ์  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอบัดุลมูต่อลิบ  สาและ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริม

อาชีพ 

นางสาวนูรีซา   ดือราแม ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์ 

นางสาวยามีละห์   สะรี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

สมยัปี พ.ศ.๒๕๑๘  เคยมีราชีนีเสดจ็ผา่นมาในชุมชนมานานหลายปี ชาวบา้นจึงตั้งช่ือวา่      

“รายอ” แปลวา่ราชีนี  จึงเรียกขานมานานวา่ ชุมชนรายอบือรากะ จากท่ีไดส้อบถาม

ชาวบา้นบอกวา่หลายสิบปีมาแลว้ ท่ีตรงน้ีเคยมีโรงเรียนสอนศาสนา  หรือท่ีเรียกวา่ 

ปอเนาะ ซ่ึงจะเรียกปอเนาะน้ีวา่ ปอเนาะบาบอเจ๊ะเลา๊ะ พอต่อมาไดมี้โรงเรียนสอน

ศาสนาต่างๆ มากช้ึน เช่น โรงเรียนอตัตรักียะห์อิสลามียะห์ จึงทาํใหโ้รงเรียนปอเนาะยบุ

ลง เน่ืองจากเดก็ๆไดไ้ปเรียนท่ีโรงเรียนดงักล่าว 

อาณาเขตชุมชนรายอบือราเกะ 

- ทิศเหนือ ติดต่อ ติดร้ัวมสัยดิประจาํจงัหวดั    

- ทิศใต ้                   ติดต่อ สมาคมอิสลามจนถึงร้ัววดัพรหมนิวาส 

- ทิศตะวนัออก        ติดต่อ ถนน.พิชิตบาํรุง เร่ิมตั้งแต่สมาคมจนถึงร้ัวมสัยดิประจาํ

จงัหวดั         

- ทิศตะวนัตก           ติดต่อ ดา้นหลงัหมู่บา้นจดัสรรโอภาสวลิเลจ 

จํานวนประชากร 646 คน ครัวเรือน 113 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -โรงเรียนเทศบาล 2 

-ค่าย ฉก นราธิวาส 33 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มทาํใบไมสี้ทอง 

-ทาํแนแซ(กอ้นหินสาํหรับตั้งบนหวัศพ) 

 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนกาํปงบารู 3 

นายมะซอลา   สามะแม 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-8213643 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอารันต ์ บินมามะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน  

นางสาวรุสนีดา    แประสามะ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

 นายเจ๊ะอาลี    เจะมุ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางนูรอไอนี    เจ๊ะมามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันาธรรม 

 นายมะยาเซ็ง    มะรอเซะ  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวซีซะ    สะมะแอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวแวนูรไอนี   แวอาแซ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสือนะ    อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

เดิมชุมชนกาํปงบารูมีเพียงแค่กาํปงบารูเดียวถกูแยกออกมาเป็น 3 ชุมชน เพ่ือความ

สะดวกในการปกครองและในเร่ืองอ่ืนๆไดท้ัว่ถึง เน่ืองจากขนาดของชุมชนท่ีขนาดกวา้ง 

มีจาํนวนประชากรท่ีมากกวา่ชุมชนอ่ืนๆ 

อาณาเขตชุมชนกาํปงบารู3 

- ทิศเหนือ                      ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู1    

- ทิศใต ้                         ติดต่อ สุดเขตเทศบาล(คูระบายนํ้าโคกเคียน) 

- ทิศตะวนัออก              ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู2         

- ทิศตะวนัตก                ติดต่อ สุดเขตเทศบาล(ม.7 บา้นโร๊ะบูตอ) ตาํบล.โคกเคียน 

จํานวนประชากร 633 คน ครัวเรือน 112 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มสัยดิกาํปงบารู3 

-มสัยดิคอยรียะห์(มะนุร์) 

-ท่ีทาํการชุมชน 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขา้วเกรียบปลา,ขา้วเกรียบปลาลูกช้ินปลา,ขนมโบราณ(ขนมจูโจ),ไอศกรีมตกั, 

นํ้าหมกัผลไม(้รักษาโรคต่างๆ) 

 

 

 

 

 

 

เขต1 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนกาํปงบารู 3 

นายมะซอลา   สามะแม 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-8213643 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอารันต ์ บินมามะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน  

นางสาวรุสนีดา    แประสามะ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

 นายเจ๊ะอาลี    เจะมุ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางนูรอไอนี    เจ๊ะมามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันาธรรม 

 นายมะยาเซ็ง    มะรอเซะ  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวซีซะ    สะมะแอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวแวนูรไอนี   แวอาแซ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสือนะ    อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

เดิมชุมชนกาํปงบารูมีเพียงแค่กาํปงบารูเดียวถกูแยกออกมาเป็น 3 ชุมชน เพ่ือความ

สะดวกในการปกครองและในเร่ืองอ่ืนๆไดท้ัว่ถึง เน่ืองจากขนาดของชุมชนท่ีขนาดกวา้ง 

มีจาํนวนประชากรท่ีมากกวา่ชุมชนอ่ืนๆ 

อาณาเขตชุมชนกาํปงบารู3 

- ทิศเหนือ                      ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู1    

- ทิศใต ้                         ติดต่อ สุดเขตเทศบาล(คูระบายนํ้าโคกเคียน) 

- ทิศตะวนัออก              ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู2         

- ทิศตะวนัตก                ติดต่อ สุดเขตเทศบาล(ม.7 บา้นโร๊ะบูตอ) ตาํบล.โคกเคียน 

จํานวนประชากร 633 คน ครัวเรือน 112 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มสัยดิกาํปงบารู3 

-มสัยดิคอยรียะห์(มะนุร์) 

-ท่ีทาํการชุมชน 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขา้วเกรียบปลา,ขา้วเกรียบปลาลูกช้ินปลา,ขนมโบราณ(ขนมจูโจ),ไอศกรีมตกั, 

นํ้าหมกัผลไม(้รักษาโรคต่างๆ) 

 

 

 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนกาแลปาแย 

นายสักกรี กอเดร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-0788409 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายสุไลมนั ยโูซ๊ะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวยไูนนี   กอเดร์           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางรอกีเยาะ    สะเดง็  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะรอแดร์    บินเปาะแว ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายลี     นาวี  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอาปานดี    เจะปอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายสุริยา   ยโูซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวซารีนา    มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

เป็นชุมชนชาวประมง สมยัโบราณประกอบอาชีพประมงหาปลา และเป็นท่ีข้ึนนํ้ามนัของ

บริษทัพิธานพาณิชยช์าวประมงท่ีนีประชาชนมาจากหลากสถานทีชาวประมงท่ีน้ีหาปลา

ดว้ยอวนบาแย ลกัษณะคลา้ยอวนลาก พอไม่นานกมี็อวนตาโก๊ะ ชาวบา้นบางคร้ังกย็กวา่

หมู่บา้นกาแลตาโก๊ะ และมีการเปล่ียนแปลงมาสมยัน้ี มีการตั้งชุมชน ชาวบา้นจึงเสนอให้

เป็นชุมชนกาแลปาแย 

อาณาเขตชุมชนกาแลปาแย 

- ทิศเหนือ ติดต่อ.เร่ิมจากเชิงสะพานปรีดาติดต่อคลองโคกเคียน 

-ทิศใต ้  ติดต่อ.ถนนนิมิตรมงคลตลอดสายจากร้านวนัเจริญดีเด่น 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ.เร่ิมจากเชิงสะพานวรีะพิพฒัน์ 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต 

จํานวนประชากร 695 คน ครัวเรือน 145 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- สะพานปรีดา 

- สะพานวรีะพิพฒัน์ 

- ศาลากระโจมไฟ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มทาํขา้วเกรียบปลา 

-ช่างเขียนลายเรือ 

 

 

 

 

 

เขต1 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนกาแลปาแย 

นายสักกรี กอเดร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-0788409 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายสุไลมนั ยโูซ๊ะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวยไูนนี   กอเดร์           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางรอกีเยาะ    สะเดง็  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะรอแดร์    บินเปาะแว ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายลี     นาวี  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอาปานดี    เจะปอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายสุริยา   ยโูซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวซารีนา    มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

ประวตัชุิมชน  

เป็นชุมชนชาวประมง สมยัโบราณประกอบอาชีพประมงหาปลา และเป็นท่ีข้ึนนํ้ามนัของ

บริษทัพิธานพาณิชยช์าวประมงท่ีนีประชาชนมาจากหลากสถานทีชาวประมงท่ีน้ีหาปลา

ดว้ยอวนบาแย ลกัษณะคลา้ยอวนลาก พอไม่นานกมี็อวนตาโก๊ะ ชาวบา้นบางคร้ังกย็กวา่

หมู่บา้นกาแลตาโก๊ะ และมีการเปล่ียนแปลงมาสมยัน้ี มีการตั้งชุมชน ชาวบา้นจึงเสนอให้

เป็นชุมชนกาแลปาแย 

อาณาเขตชุมชนกาแลปาแย 

- ทิศเหนือ ติดต่อ.เร่ิมจากเชิงสะพานปรีดาติดต่อคลองโคกเคียน 

-ทิศใต ้  ติดต่อ.ถนนนิมิตรมงคลตลอดสายจากร้านวนัเจริญดีเด่น 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ.เร่ิมจากเชิงสะพานวรีะพิพฒัน์ 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต 

จํานวนประชากร 695 คน ครัวเรือน 145 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- สะพานปรีดา 

- สะพานวรีะพิพฒัน์ 

- ศาลากระโจมไฟ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มทาํขา้วเกรียบปลา 

-ช่างเขียนลายเรือ 

 

 

 

 

 

เขต1 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนหลงัตลาดสด 

นายมานโซ   สมาสกลุ 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-0788409 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายซบัรี  รอนิง  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายอรุณ   แวอารง       ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางรอสือมะ    บินวาเดง็  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสายมี    เจ๊ะเต๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวภุมรี    มามะ  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายรุสดี    ไทยสนิท  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางยามีหละ๊    อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางนูรุลฮูดา    บือราเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

 ชุมชนหลงัตลาดสด เป็นชุมชนของชาวประมงสมยัโบราณ ท่ีประกอบอาชีพหาปลาและ

เพาะปลกู ชุมชนไดข้ยายเป็นวงกวา้งเน่ืองจากมีนกัเดินเรือเขา้มาทาํการคา้ขาย เขา้มาตั้ง

หลกัตั้งฐานเป็นหลกัแหล่งในแถบน้ี ในสมยัแรกเร่ิมของหมู่บา้น“มะนาลอ” 

อาณาเขตชุมชนหลงัตลาดสด 

- ทิศเหนือ         ติดต่อ ชุมชนกาแลปาแย (เร่ิมจากร้านขายขา้วเกรียบ) ถ.นิมิตรมงคลถึง

คาร์แคร์  

- ทิศใต ้             ติดต่อชุมชนพิทกัษลิ์ขิต (สามแยกกโูบร์โตะ๊กอดอถึงส่ีแยกท่าเรือ๒๐๐๐) 

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ (ถนนภผูาภกัดีถึงหวัโคง้ถนนนิมิตรมงคล) 

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ ชุมชนรายอบือรากะ (ตั้งแต่คาร์แคร์ ถนน.พิชิตบาํรุง ถึงสามแยก

กโูบร์โตะ๊กอดอ) 

จํานวนประชากร 1417 คน ครัวเรือน 319 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ตลาดนดับาเละฮิเล  

-ตน้มะขาม ๒๐๐ ปี และบ่อนํ้า (บริเวณตลาดนดั) 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมโบราณ (ขนมตเูก), (ขนมปูตฮูลับอ) 

-ขา้วเกรียบปลา 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนหลงัตลาดสด 

นายมานโซ   สมาสกลุ 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-0788409 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายซบัรี  รอนิง  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายอรุณ   แวอารง       ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางรอสือมะ    บินวาเดง็  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสายมี    เจ๊ะเต๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวภุมรี    มามะ  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายรุสดี    ไทยสนิท  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางยามีหละ๊    อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางนูรุลฮูดา    บือราเฮง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

 ชุมชนหลงัตลาดสด เป็นชุมชนของชาวประมงสมยัโบราณ ท่ีประกอบอาชีพหาปลาและ

เพาะปลกู ชุมชนไดข้ยายเป็นวงกวา้งเน่ืองจากมีนกัเดินเรือเขา้มาทาํการคา้ขาย เขา้มาตั้ง

หลกัตั้งฐานเป็นหลกัแหล่งในแถบน้ี ในสมยัแรกเร่ิมของหมู่บา้น“มะนาลอ” 

อาณาเขตชุมชนหลงัตลาดสด 

- ทิศเหนือ         ติดต่อ ชุมชนกาแลปาแย (เร่ิมจากร้านขายขา้วเกรียบ) ถ.นิมิตรมงคลถึง

คาร์แคร์  

- ทิศใต ้             ติดต่อชุมชนพิทกัษลิ์ขิต (สามแยกกโูบร์โตะ๊กอดอถึงส่ีแยกท่าเรือ๒๐๐๐) 

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ (ถนนภผูาภกัดีถึงหวัโคง้ถนนนิมิตรมงคล) 

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ ชุมชนรายอบือรากะ (ตั้งแต่คาร์แคร์ ถนน.พิชิตบาํรุง ถึงสามแยก

กโูบร์โตะ๊กอดอ) 

จํานวนประชากร 1417 คน ครัวเรือน 319 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ตลาดนดับาเละฮิเล  

-ตน้มะขาม ๒๐๐ ปี และบ่อนํ้า (บริเวณตลาดนดั) 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมโบราณ (ขนมตเูก), (ขนมปูตฮูลับอ) 

-ขา้วเกรียบปลา 

 

 

 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนกาํปงบารู ๒ 

นายมะนารงค์   ดอเล๊าะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 063-0878923 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายกอเดร์  ยโูซะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมหามะภาณี    สุหลง  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายดุลรอหะ    สามะแม  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะยโูซ๊ะ    ดอเลา๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายคอมารูดิน    อุเซ็ง  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายมาฮาดี    ยามู  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางอาปีซะ    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายรุสมาน    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

ชุมชนกาํปงบารู สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดั้งเดิมมีชาวมาเลเซียมาปลกูบา้นเรือนคร้ัง 

แรกมีจาํนวน 4 หลงัคาเรือน ซ่ึงพ้ืนท่ีปลกูสร้างไม่ทราบวา่เป็นของใคร ผูก่้อตั้งบา้นเรือน

น้ีกเ็ป็นบุคคลครอบครองแบ่งกนัเป็นสัดส่วนซ่ึงชุมชนกาํปงบารูไดมี้พ้ืนท่ีตั้งแต่สีแยก

พิชิตบาํรุงถึงหมู่ 7 ซ่ึงภายหลงัไดมี้การครองครองพ้ืนท่ีน้ีพอจะทราบวา่เป็นของใครบา้ง 

ดงันั้นนางแมะ บินอเูซ็ง,บือราเฮง,อุเซ็ง โตะ๊ยาวอ,หะยแียนะ เป็นตน้ ซ่ึงบุคลเหล่าน้ีได้

เสียชีวิตไปแลว้ โดยชุมชนน้ีไดแ้ยกพ้ืนท่ีเพ่ือขอตั้งเป็นชุมชนเม่ือวนัท่ี1 ต.ค 2547 

อาณาเขตชุมชนกาํปงบารู2 

- ทิศเหนือ         ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู 

- ทิศใต ้             ติดต่อชุมชนมดัยามนั 

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ชุมชนรายอบือราเกะ) 

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู3 

จํานวนประชากร 717 คน ครัวเรือน 88 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ไม่มี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํขา้วเกรียบ 

-ทาํกรงนก 

-กลุ่มสตรี(ทาํนํ้ายาลา้งจาน) 

-ขนมดอกจอก 

 

 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนกาํปงบารู ๒ 

นายมะนารงค์   ดอเล๊าะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 063-0878923 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายกอเดร์  ยโูซะ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมหามะภาณี    สุหลง  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายดุลรอหะ    สามะแม  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะยโูซ๊ะ    ดอเลา๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายคอมารูดิน    อุเซ็ง  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายมาฮาดี    ยามู  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางอาปีซะ    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายรุสมาน    อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

ชุมชนกาํปงบารู สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดั้งเดิมมีชาวมาเลเซียมาปลกูบา้นเรือนคร้ัง 

แรกมีจาํนวน 4 หลงัคาเรือน ซ่ึงพ้ืนท่ีปลกูสร้างไม่ทราบวา่เป็นของใคร ผูก่้อตั้งบา้นเรือน

น้ีกเ็ป็นบุคคลครอบครองแบ่งกนัเป็นสัดส่วนซ่ึงชุมชนกาํปงบารูไดมี้พ้ืนท่ีตั้งแต่สีแยก

พิชิตบาํรุงถึงหมู่ 7 ซ่ึงภายหลงัไดมี้การครองครองพ้ืนท่ีน้ีพอจะทราบวา่เป็นของใครบา้ง 

ดงันั้นนางแมะ บินอเูซ็ง,บือราเฮง,อุเซ็ง โตะ๊ยาวอ,หะยแียนะ เป็นตน้ ซ่ึงบุคลเหล่าน้ีได้

เสียชีวิตไปแลว้ โดยชุมชนน้ีไดแ้ยกพ้ืนท่ีเพ่ือขอตั้งเป็นชุมชนเม่ือวนัท่ี1 ต.ค 2547 

อาณาเขตชุมชนกาํปงบารู2 

- ทิศเหนือ         ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู 

- ทิศใต ้             ติดต่อชุมชนมดัยามนั 

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ชุมชนรายอบือราเกะ) 

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ ชุมชนกาํปงบารู3 

จํานวนประชากร 717 คน ครัวเรือน 88 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ไม่มี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํขา้วเกรียบ 

-ทาํกรงนก 

-กลุ่มสตรี(ทาํนํ้ายาลา้งจาน) 

-ขนมดอกจอก 

 

 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

 

 

 

ประธานชุมชนมัดยามัน 

นายสถติย์    พวงแก้ว 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-7475265 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายดือราแม สะมะแอ      ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวกอมาเรีย เจ๊ะโซะ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางไซนะ    มูซอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสะรูดิน    หะมะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวมารียะ   ยาการียา  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางรอหะนิง    มะยโูซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางแมะซะ   กะนี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายจิรายทุธ สะมะแอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

 ชุมชนมดัยามนั เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนมานบัเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๗๐ ปี โดยมีนายมดัยามนั (ไม่

ทราบนามสกลุ) อพยพลกูหลานมาบุกเบิกตั้งบา้นเรือนอยูเ่ป็นกลุ่มแรก ต่อมาเม่ือนายมดั

ยามนัเสียชีวติ เลยตั้งช่ือพ้ืนท่ีตรงน้ีวา่ “มดัยามนั” 

อาณาเขตชุมชนมดัยามัน 

- ทิศเหนือ ติดต่อชุมชนกาํปงบารู ๒  ( จุดตดับา้น สจ.สมบูรณ์  กอเดร์ ) 

- ทิศใต ้  ติดต่อชุมชนกาํปงปายง หวัมุมบา้นหลงัใหญ่หลงัโรงเรียนเทศบาล๖  

- ทิศตะวนัออก ติดต่อศาลจา้วแม่ทบัทิม   ( ถดัจากร้ัวศาลจา้วแม่ทบัทิม ) 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อเขต อบต.โคกเคียน  ( จุดตดัแยกไฟแดงบายพาส) 

จํานวนประชากร 845คน ครัวเรือน 236 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-วดัพรหมนิวาส  

-บาราเซาะห์มดัยามนั 

-โรงเรียนเทศบาล ๖ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไมเ้ชิงชายแกะดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

 

 

 

ประธานชุมชนมัดยามัน 

นายสถติย์    พวงแก้ว 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-7475265 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายดือราแม สะมะแอ      ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวกอมาเรีย เจ๊ะโซะ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางไซนะ    มูซอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสะรูดิน    หะมะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวมารียะ   ยาการียา  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางรอหะนิง    มะยโูซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางแมะซะ   กะนี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายจิรายทุธ สะมะแอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต1 
ประวตัชุิมชน  

 ชุมชนมดัยามนั เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนมานบัเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๗๐ ปี โดยมีนายมดัยามนั (ไม่

ทราบนามสกลุ) อพยพลกูหลานมาบุกเบิกตั้งบา้นเรือนอยูเ่ป็นกลุ่มแรก ต่อมาเม่ือนายมดั

ยามนัเสียชีวติ เลยตั้งช่ือพ้ืนท่ีตรงน้ีวา่ “มดัยามนั” 

อาณาเขตชุมชนมดัยามัน 

- ทิศเหนือ ติดต่อชุมชนกาํปงบารู ๒  ( จุดตดับา้น สจ.สมบูรณ์  กอเดร์ ) 

- ทิศใต ้  ติดต่อชุมชนกาํปงปายง หวัมุมบา้นหลงัใหญ่หลงัโรงเรียนเทศบาล๖  

- ทิศตะวนัออก ติดต่อศาลจา้วแม่ทบัทิม   ( ถดัจากร้ัวศาลจา้วแม่ทบัทิม ) 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อเขต อบต.โคกเคียน  ( จุดตดัแยกไฟแดงบายพาส) 

จํานวนประชากร 845คน ครัวเรือน 236 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-วดัพรหมนิวาส  

-บาราเซาะห์มดัยามนั 

-โรงเรียนเทศบาล ๖ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไมเ้ชิงชายแกะดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 เขต1 
ประวตัชุิมชน  

 เดิมชุมชนสมยัอาณาจกัรรวมอยูก่บัตรอกจินดา ต่อมาคนในชุมชนตอ้งการจะมาตั้ง

ชุมชนเป็นของตนเอง ซ่ึงสมยันั้น นายสมยั  พฒันากลุ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล และ

เป็นคนในชุมชนไดน้าํช่ือของงตนเอง คือ สมยั มาตั้งเป็นช่ือของชุมชน และนาํคาํวา่ 

อาณาจกัร ซ่ึงแปลวา่” เมือง” มารวมกนัเป็นช่ือวา่ “สมยัอาณาจกัร” และใชช่ื้อชุมชน สมยั

อาณาจกัร มาจนทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนสมยัอาณาจักร 

- ทิศเหนือ ติดต่อ.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต ถนนสมยัอาณาจกัร 

- ทิศใต ้  ติดต่อ.ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์ถจาํรูญนรา 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ.ชุมชนตลาดเก่า ถนนภผูาภกัดี... 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ.ชุมชนรายอบือรากะ ถนนพิชิตบาํรุง 

จํานวนประชากร 580 คน ครัวเรือน 128 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนสโตร์  

- โรงพยาบาลนราการแพทย ์ 

- โรงแรมตนัหยง  

- บริษทัพิธานพาณิชย ์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มเล้ียงปลากะพงในกระชงั 

 

 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมามะ มาหามุ      ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายกามาล อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายเปาย ี  แฮปากา  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายธนาวฒัน์ อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวการีมา สะมาแอ  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายนากามนั ยามา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอาย ุ  อาแซ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวอริสา กเุซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

ประธานชุมชนสมัยอาณาจกัร 

นายสมศักดิ์ เซะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-7509286 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 เขต1 
ประวตัชุิมชน  

 เดิมชุมชนสมยัอาณาจกัรรวมอยูก่บัตรอกจินดา ต่อมาคนในชุมชนตอ้งการจะมาตั้ง

ชุมชนเป็นของตนเอง ซ่ึงสมยันั้น นายสมยั  พฒันากลุ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล และ

เป็นคนในชุมชนไดน้าํช่ือของงตนเอง คือ สมยั มาตั้งเป็นช่ือของชุมชน และนาํคาํวา่ 

อาณาจกัร ซ่ึงแปลวา่” เมือง” มารวมกนัเป็นช่ือวา่ “สมยัอาณาจกัร” และใชช่ื้อชุมชน สมยั

อาณาจกัร มาจนทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนสมยัอาณาจักร 

- ทิศเหนือ ติดต่อ.ชุมชนพิทกัษลิ์ขิต ถนนสมยัอาณาจกัร 

- ทิศใต ้  ติดต่อ.ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์ถจาํรูญนรา 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ.ชุมชนตลาดเก่า ถนนภผูาภกัดี... 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ.ชุมชนรายอบือรากะ ถนนพิชิตบาํรุง 

จํานวนประชากร 580 คน ครัวเรือน 128 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนสโตร์  

- โรงพยาบาลนราการแพทย ์ 

- โรงแรมตนัหยง  

- บริษทัพิธานพาณิชย ์

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มเล้ียงปลากะพงในกระชงั 

 

 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมามะ มาหามุ      ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายกามาล อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายเปาย ี  แฮปากา  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายธนาวฒัน์ อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวการีมา สะมาแอ  ตาํแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายนากามนั ยามา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอาย ุ  อาแซ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวอริสา กเุซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

ประธานชุมชนสมัยอาณาจกัร 

นายสมศักดิ์ เซะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-7509286 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

เร่ิมแรกชุมชนประชาร่วมใจเป็นเพียงบา้นจดัสรร ช่ือวา่ “หมู่บา้นประชาร่วมใจ” 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีจาํนวน  ๖๐  ครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนท่ี และเป็นผู ้

ประกอบอาชีพรับราชการในจงัหวดันราธิวาส  ต่อมาเม่ือเทศบาลไดจ้ดัตั้งชุมชนใน

เขตเทศบาล  ชุมชนประชาร่วมใจไดรั้บการประกาศจดัตั้งเป็นชุมชนยอ่ย ช่ือวา่ “ 

ชุมชนประชาร่วมใจ”  ตามช่ือเดิมของหมู่บา้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓  เป็นตน้มา  โดย

มีประธานชุมชนคนแรก คือ นายพร้อม  สุกิจจานนท ์ และมีการเปล่ียนแปลง

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนต่อมาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงมี ร.ต.ต.

สุนทร  แววทองคาํ เป็นประธานชุมชน เม่ือวนัท่ี  ๘  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ซ่ึงเป็น

คร้ังท่ี ๓ ของการทาํหนา้ท่ีของประธานชุมชน 

อาณาเขตชุมชนประชาร่วมใจ 

- ทิศเหนือ                   ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒           

- ทิศใต ้                       ติดต่อ ถนนสุริยะประดิษฐ ์

- ทิศตะวนัออก           ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒ เร่ิมจาก ซอย.พลูศิริ           

 - ทิศตะวนัตก             ติดต่อ เขต อบต.ลาํภู 

จํานวนประชากร 362 คน ครัวเรือน 150 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เกาะกลางนํ้า, โรงเรียนฮาฟีร อลักรุอาน, มสัยดิดารุลนาอีม,บริษทัอีซูซุ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มผลิตนํ้ายาลา้งจาน 

 

 

 

ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 

นายนางกลัยา มณโีชต ิ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-6953514 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายปิยวฒัน์ สายาลกัษณ์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางวภิาดา แววทองคาํ       ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวราชชฎาวรรณ   ทองรักษา ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอรรณพ อดิศยัเผา่พนัธ์ุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสมบรูณ์ ลิขิตมานนท ์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

ร.ต.ท.สุนทร แววทองคาํ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายประภาษณ์ ศรีจิตร  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางมานิกา เมืองทอง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

เร่ิมแรกชุมชนประชาร่วมใจเป็นเพียงบา้นจดัสรร ช่ือวา่ “หมู่บา้นประชาร่วมใจ” 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีจาํนวน  ๖๐  ครัวเรือน  ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนท่ี และเป็นผู ้

ประกอบอาชีพรับราชการในจงัหวดันราธิวาส  ต่อมาเม่ือเทศบาลไดจ้ดัตั้งชุมชนใน

เขตเทศบาล  ชุมชนประชาร่วมใจไดรั้บการประกาศจดัตั้งเป็นชุมชนยอ่ย ช่ือวา่ “ 

ชุมชนประชาร่วมใจ”  ตามช่ือเดิมของหมู่บา้น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓  เป็นตน้มา  โดย

มีประธานชุมชนคนแรก คือ นายพร้อม  สุกิจจานนท ์ และมีการเปล่ียนแปลง

ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนต่อมาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงมี ร.ต.ต.

สุนทร  แววทองคาํ เป็นประธานชุมชน เม่ือวนัท่ี  ๘  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  ซ่ึงเป็น

คร้ังท่ี ๓ ของการทาํหนา้ท่ีของประธานชุมชน 

อาณาเขตชุมชนประชาร่วมใจ 

- ทิศเหนือ                   ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒           

- ทิศใต ้                       ติดต่อ ถนนสุริยะประดิษฐ ์

- ทิศตะวนัออก           ติดต่อ ชุมชน ๙๑๒ เร่ิมจาก ซอย.พลูศิริ           

 - ทิศตะวนัตก             ติดต่อ เขต อบต.ลาํภู 

จํานวนประชากร 362 คน ครัวเรือน 150 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เกาะกลางนํ้า, โรงเรียนฮาฟีร อลักรุอาน, มสัยดิดารุลนาอีม,บริษทัอีซูซุ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มผลิตนํ้ายาลา้งจาน 

 

 

 

ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 

นายนางกลัยา มณโีชต ิ

หมายเลขโทรศัพท์ 086-6953514 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายปิยวฒัน์ สายาลกัษณ์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางวภิาดา แววทองคาํ       ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวราชชฎาวรรณ   ทองรักษา ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอรรณพ อดิศยัเผา่พนัธ์ุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสมบรูณ์ ลิขิตมานนท ์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

ร.ต.ท.สุนทร แววทองคาํ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายประภาษณ์ ศรีจิตร  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางมานิกา เมืองทอง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนบือตง  

นายอบัดุลรอฮิม เจะอาแซ 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-0398517 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอมัรัน มะสุย ี  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมูฮาํหมดัรุสลนั  อารงค ์  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวมธุรวนัต ์ กาญเดชกลุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายฮสัซาน เลาะยะผา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายฮามิ  ฮามดั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายบ๊ะฮารน กาเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวญาณินี เจะดาโอะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวนาถจรี มะนอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนดัง่เดิมบริเวณน้ีเป็นป่าไมไ้ผ ่ มีนายโต๊ะขนุ  ดือราแม    เป็นเจา้ของท่ีดินและ

เป็นผูบุ้กเบิกจดัตั้งชุมชนโดย ไดแ้บ่งท่ีดินใหลู้กบา้น ต่อมาไดมี้ชาวบา้นเขา้มาอาศยั

ในชุมชนมากข้ึน จึงไดมี้การจดัตั้งชุมชนบือตง จนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนบือตง 

- ทิศเหนือ ติดต่อ ซอยพนาสณฑ ์ ๒  ถึงถนนตดัใหม่ (ถนนเล่ียงเมือง) 

- ทิศใต ้  ติดต่อ เส้นทางถนนตดัใหม่. 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ เร่ิมจากซอยถนนพนาสณฑ ์ ๒ ฝ่ังขวาของ ซอยทั้งหมด 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ เส้นทางถนนตดัใหม่. 

จํานวนประชากร 632 คน ครัวเรือน 122 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - ร้านนํ้าชา  เจา้ของร้านช่ือ  นายมะสากี  บือราเฮง  (แบกี)  ชาวบา้นในชุมชนใชเ้ป็น

สถานท่ี แข่งประชนัเสียงนกกรงหวัจุก ของคนในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง รวมถึง

คนต่างอาํเภอ  จะมีการแข่ง ประชนัเสียงนกกรงหวัจุกอาทิตยล์ะ  ๑  คร้ัง  แข่งขนั

เฉพาะวนัพธุ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํขนมชั้น 

 

 

 

 

เขต2 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนบือตง  

นายอบัดุลรอฮิม เจะอาแซ 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-0398517 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอมัรัน มะสุย ี  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายมูฮาํหมดัรุสลนั  อารงค ์  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวมธุรวนัต ์ กาญเดชกลุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายฮสัซาน เลาะยะผา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายฮามิ  ฮามดั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายบ๊ะฮารน กาเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวญาณินี เจะดาโอะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวนาถจรี มะนอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนดัง่เดิมบริเวณน้ีเป็นป่าไมไ้ผ ่ มีนายโต๊ะขนุ  ดือราแม    เป็นเจา้ของท่ีดินและ

เป็นผูบุ้กเบิกจดัตั้งชุมชนโดย ไดแ้บ่งท่ีดินใหลู้กบา้น ต่อมาไดมี้ชาวบา้นเขา้มาอาศยั

ในชุมชนมากข้ึน จึงไดมี้การจดัตั้งชุมชนบือตง จนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนบือตง 

- ทิศเหนือ ติดต่อ ซอยพนาสณฑ ์ ๒  ถึงถนนตดัใหม่ (ถนนเล่ียงเมือง) 

- ทิศใต ้  ติดต่อ เส้นทางถนนตดัใหม่. 

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ เร่ิมจากซอยถนนพนาสณฑ ์ ๒ ฝ่ังขวาของ ซอยทั้งหมด 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ เส้นทางถนนตดัใหม่. 

จํานวนประชากร 632 คน ครัวเรือน 122 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - ร้านนํ้าชา  เจา้ของร้านช่ือ  นายมะสากี  บือราเฮง  (แบกี)  ชาวบา้นในชุมชนใชเ้ป็น

สถานท่ี แข่งประชนัเสียงนกกรงหวัจุก ของคนในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง รวมถึง

คนต่างอาํเภอ  จะมีการแข่ง ประชนัเสียงนกกรงหวัจุกอาทิตยล์ะ  ๑  คร้ัง  แข่งขนั

เฉพาะวนัพธุ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํขนมชั้น 

 

 

 

 

เขต2 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

  

  
ประธานชุมชน912 

นายชลทั สุขสวสัดิ์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-6558184 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

          ชาวบา้นไดร้วมตวักนัจดัตั้งชุมชน ๙๑๒ เม่ือปี พ.ศ ๒๕๔๙ เน่ืองจากชุมชน

ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีวทิยกุระจายเสียง ๙๑๒  โดยนายพาพล รอดชู  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

เป็นประธานชุมชนคนแรก และไดเ้ปล่ียนแปลงคณะกรรมการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชน912 

- ทิศเหนือ          ติดต่อ อบต.โคกเคียน ถึงบา้นเลขท่ี ๓๙๕/๓ ถนน.ชาญอุทิศ  

- ทิศใต ้             ติดต่อ ถนนสุริยะประดิษฐ์                                

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ชุมชนร่วมอุทิศ                               

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ  ซอยพลศิูริ  

จํานวนประชากร 351 คน ครัวเรือน 163 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ท่ีทาํการชุมชนเป็นอาคารใชเ้ป็นท่ีจดักิจกรรมและจดัประชุม. 

-ชุมชน ๙๑๒  ใกลก้บัสวน ร.๕ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

 -ชุมชน ๙๑๒ ดูแลผูสู้งอายโุดยมีกลุ่ม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ส่งเสริมการออกกาํลงักาย

และเยีย่มบา้น 

-เป็นท่ีตั้งของสถานีวทิยกุระจายเสียง ๙๑๒ 

-ปากทางเขา้ชุมชน ๙๑๒ มีชา้งเป็นสัญลกัษณ์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํขนมตาล. 

-กลุ่มกลองยาว 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางไพลิน ฤทธิมนตรี ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายพิทม  พรหมพิทกัษก์ลุ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายสุธี  สุทศัน์ ณ อยธุยา ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายถาวร  หม่ืนเพชร ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายโรจน์ศกัด์ิ แสนหลา้  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายสมจิตร อรัมภส์กลุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายสมพิศ โรตนะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายซารีปะห์ มือลี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

  

  
ประธานชุมชน912 

นายชลทั สุขสวสัดิ์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-6558184 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

          ชาวบา้นไดร้วมตวักนัจดัตั้งชุมชน ๙๑๒ เม่ือปี พ.ศ ๒๕๔๙ เน่ืองจากชุมชน

ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีวทิยกุระจายเสียง ๙๑๒  โดยนายพาพล รอดชู  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

เป็นประธานชุมชนคนแรก และไดเ้ปล่ียนแปลงคณะกรรมการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

อาณาเขตชุมชน912 

- ทิศเหนือ          ติดต่อ อบต.โคกเคียน ถึงบา้นเลขท่ี ๓๙๕/๓ ถนน.ชาญอุทิศ  

- ทิศใต ้             ติดต่อ ถนนสุริยะประดิษฐ์                                

- ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ชุมชนร่วมอุทิศ                               

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ  ซอยพลศิูริ  

จํานวนประชากร 351 คน ครัวเรือน 163 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ท่ีทาํการชุมชนเป็นอาคารใชเ้ป็นท่ีจดักิจกรรมและจดัประชุม. 

-ชุมชน ๙๑๒  ใกลก้บัสวน ร.๕ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

 -ชุมชน ๙๑๒ ดูแลผูสู้งอายโุดยมีกลุ่ม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ส่งเสริมการออกกาํลงักาย

และเยีย่มบา้น 

-เป็นท่ีตั้งของสถานีวทิยกุระจายเสียง ๙๑๒ 

-ปากทางเขา้ชุมชน ๙๑๒ มีชา้งเป็นสัญลกัษณ์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ทาํขนมตาล. 

-กลุ่มกลองยาว 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางไพลิน ฤทธิมนตรี ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายพิทม  พรหมพิทกัษก์ลุ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายสุธี  สุทศัน์ ณ อยธุยา ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายถาวร  หม่ืนเพชร ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายโรจน์ศกัด์ิ แสนหลา้  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายสมจิตร อรัมภส์กลุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายสมพิศ โรตนะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายซารีปะห์ มือลี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนร่วมอุทศิ 

นายวศิน ยิม้ยก 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-6986685 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายภาคภมิู สาครินทร์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวปาจรีย ์ โคตรบญัชา ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายวชัรพงศ ์ สุวรรณนิตย ์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสามารถ สังขมณี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวอรอมล อินทรสุวรรณ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายใจสมาน แสงสุข  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอิมรอน จารงค ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวเบญจา กลัยาศิริ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต2 
 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนร่วมอุทิศ ไดเ้กิดข้ึนจากอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงเดิม ชาวซอยร่วมอุทิศ   

ส่วนใหญ่มีท่ีบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และมีอาชีพรับราชการ หลงัจากวา่งจาก

งานอาชีพประจาํวนักจ็ดัตั้งกลุ่มสนทนา สังสรรคก์นัตามประสาเพ่ือนบา้น เม่ือถึง

เทศกาลไดจ้ดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย ๆ เช่น งานวนัปีใหม่  งานสงกรานตห์รือฉลองวนัเกิด

จะรวมตวักนัจดักิจกรรมเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ภายในซอย  โดยนายสานิตย ์ บุญเรืองขาว  

อดีตสมุห์บญัชีอาํเภอนายวทิยา  โพนะมะ อดีตเกษตรอาํเภอ  นายฉลาด  รัตนวงศ ์  

อดีตปลดัอาํเภออาจารยป์ระดิษฐ์ เดชบุญนายไพบูลย ์ ตนัพลีรัตน์  ฯล 

อาณาเขตชุมชนร่วมอุทศิ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ     ถนนละมา้ยอุทิศ (เร่ิมตั้งแต่ร้านจิบเฮง) 

ทิศใต ้  ติดต่อ     ถนนชาญอุทิศ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ     ถนนสุริยะประดิษฐ์ 

ทิศตะวนัตก ติดต่อ      ตาํบลโคกเคียน 

จํานวนประชากร 312 คน ครัวเรือน 161 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เป็นชุมชนแรก และประธานกรรมการเขม้แขง็ เป็นแรงผลกัดนัใหจ้ดัทาํโครงการ

ตน้แบบใหก้บัชุมชน อ่ืนเช่น  นวด   หนา้บา้นน่ามอง  -ประชากรในชุมชนมี

การศึกษาสูงและรวมกลุ่มกนัไดดี้ -ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 4.พ้ืนท่ี

ชุมชนไม่กระจดักระจาย มีความเป็นระเบียบ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-  เล้ียงไก่ไข่,กลุ่มทาํลกูประคบ 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนร่วมอุทศิ 

นายวศิน ยิม้ยก 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-6986685 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายภาคภมิู สาครินทร์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวปาจรีย ์ โคตรบญัชา ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายวชัรพงศ ์ สุวรรณนิตย ์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสามารถ สังขมณี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวอรอมล อินทรสุวรรณ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายใจสมาน แสงสุข  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอิมรอน จารงค ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวเบญจา กลัยาศิริ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต2 
 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนร่วมอุทิศ ไดเ้กิดข้ึนจากอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซ่ึงเดิม ชาวซอยร่วมอุทิศ   

ส่วนใหญ่มีท่ีบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง และมีอาชีพรับราชการ หลงัจากวา่งจาก

งานอาชีพประจาํวนักจ็ดัตั้งกลุ่มสนทนา สังสรรคก์นัตามประสาเพ่ือนบา้น เม่ือถึง

เทศกาลไดจ้ดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย ๆ เช่น งานวนัปีใหม่  งานสงกรานตห์รือฉลองวนัเกิด

จะรวมตวักนัจดักิจกรรมเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ภายในซอย  โดยนายสานิตย ์ บุญเรืองขาว  

อดีตสมุห์บญัชีอาํเภอนายวทิยา  โพนะมะ อดีตเกษตรอาํเภอ  นายฉลาด  รัตนวงศ ์  

อดีตปลดัอาํเภออาจารยป์ระดิษฐ์ เดชบุญนายไพบูลย ์ ตนัพลีรัตน์  ฯล 

อาณาเขตชุมชนร่วมอุทศิ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ     ถนนละมา้ยอุทิศ (เร่ิมตั้งแต่ร้านจิบเฮง) 

ทิศใต ้  ติดต่อ     ถนนชาญอุทิศ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ     ถนนสุริยะประดิษฐ์ 

ทิศตะวนัตก ติดต่อ      ตาํบลโคกเคียน 

จํานวนประชากร 312 คน ครัวเรือน 161 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- เป็นชุมชนแรก และประธานกรรมการเขม้แขง็ เป็นแรงผลกัดนัใหจ้ดัทาํโครงการ

ตน้แบบใหก้บัชุมชน อ่ืนเช่น  นวด   หนา้บา้นน่ามอง  -ประชากรในชุมชนมี

การศึกษาสูงและรวมกลุ่มกนัไดดี้ -ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 4.พ้ืนท่ี

ชุมชนไม่กระจดักระจาย มีความเป็นระเบียบ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-  เล้ียงไก่ไข่,กลุ่มทาํลกูประคบ 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนละม้ายอทุศิ 

นายสมโชต ิ เสาร์ศรีอ่อน 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-4796903 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนละมา้ยอุทิศ เร่ิมก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๐  หรือ เม่ือ   ๙๖  ปีท่ีแลว้  โดยมี

ประชากรกลุ่มท่ีมาตั้งหมู่บา้นกลุ่มแรก คือพวกอพยพมาจากอาํเภอกะพอ้  จงัหวดั

ปัตตานี ซ่ึงนายละมา้ย  หิรัญ และนางน่ิม   หิรัญ  ไดม้าตั้งถ่ินฐาน ณ ชุมชนละมา้ย

อุทิศ โดยมารับราชการเป็นสรรพสามิต จงัหวดันราธิวาสและไดม้าซ้ือท่ีดินของ

ชุมชนละมา้ยอุทิศ ซ่ึงเดิมเป็นสวนยางพารา และต่อมานายละมา้ยไดบ้ริจาค (อุทิศ)

ท่ีดินบางส่วนให ้เพ่ือสร้างเป็นถนนสาธารณะ จึงเป็นท่ีมาของถนนละมา้ยอุทิศ และ

ในปัจจุบนัจึงนาํมาเป็นช่ือของชุมชนละมา้ยอุทิศ 

อาณาเขตชุมชนละม้ายอุทศิ 

ทิศเหนือ ติดต่อ อบต.โคกเคียน(สุดเขตเทศบาลถึงรอยต่อของ อบต.โคกเคียนติดกบั

ร้านเหรียญทองคาราโอเกะ) 

- ทิศใต ้  ติดต่อ  ถนนสุริยะประดิษฐ์                 

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ ชุมชนอดุลตานนท ์(จากซอยถนนละมา้ยอุทิศ จนสุด ติดกบั

ร้ิวเทศบาล )              

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ชุมชนร่วมอุทิศ จากซอยถนนละมา้ยอุทิศ จนสุด ร้านจิบเฮง  

จํานวนประชากร 410 คน ครัวเรือน 228 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ไม่มี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มทาํสมุนไพร(ดอกอญัชญั,ดอกดาหลา),กลุ่มทาํลกูประคบ,กลุ่มทาํเพาะเห็ด, 

ขนมครกโบราณ 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายสุพจน์    เลอธนกลุ           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางอาภรณ์    วนัแกว้            ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางจิระภรณ์    ศรีวชัรานนท ์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายศิริ     พนัธ์สีนุย้  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันาธรรม 

นางฉลวย    ไชยรักษ ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางทิมาพร    ปักษิณศิริ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

นางจารุภทัร    หน่อจนัทร์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางหวานใจ    เลอธนกลุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนละม้ายอทุศิ 

นายสมโชต ิ เสาร์ศรีอ่อน 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-4796903 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนละมา้ยอุทิศ เร่ิมก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๐  หรือ เม่ือ   ๙๖  ปีท่ีแลว้  โดยมี

ประชากรกลุ่มท่ีมาตั้งหมู่บา้นกลุ่มแรก คือพวกอพยพมาจากอาํเภอกะพอ้  จงัหวดั

ปัตตานี ซ่ึงนายละมา้ย  หิรัญ และนางน่ิม   หิรัญ  ไดม้าตั้งถ่ินฐาน ณ ชุมชนละมา้ย

อุทิศ โดยมารับราชการเป็นสรรพสามิต จงัหวดันราธิวาสและไดม้าซ้ือท่ีดินของ

ชุมชนละมา้ยอุทิศ ซ่ึงเดิมเป็นสวนยางพารา และต่อมานายละมา้ยไดบ้ริจาค (อุทิศ)

ท่ีดินบางส่วนให ้เพ่ือสร้างเป็นถนนสาธารณะ จึงเป็นท่ีมาของถนนละมา้ยอุทิศ และ

ในปัจจุบนัจึงนาํมาเป็นช่ือของชุมชนละมา้ยอุทิศ 

อาณาเขตชุมชนละม้ายอุทศิ 

ทิศเหนือ ติดต่อ อบต.โคกเคียน(สุดเขตเทศบาลถึงรอยต่อของ อบต.โคกเคียนติดกบั

ร้านเหรียญทองคาราโอเกะ) 

- ทิศใต ้  ติดต่อ  ถนนสุริยะประดิษฐ์                 

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ ชุมชนอดุลตานนท ์(จากซอยถนนละมา้ยอุทิศ จนสุด ติดกบั

ร้ิวเทศบาล )              

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ชุมชนร่วมอุทิศ จากซอยถนนละมา้ยอุทิศ จนสุด ร้านจิบเฮง  

จํานวนประชากร 410 คน ครัวเรือน 228 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ไม่มี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-กลุ่มทาํสมุนไพร(ดอกอญัชญั,ดอกดาหลา),กลุ่มทาํลกูประคบ,กลุ่มทาํเพาะเห็ด, 

ขนมครกโบราณ 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายสุพจน์    เลอธนกลุ           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางอาภรณ์    วนัแกว้            ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางจิระภรณ์    ศรีวชัรานนท ์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายศิริ     พนัธ์สีนุย้  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันาธรรม 

นางฉลวย    ไชยรักษ ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางทิมาพร    ปักษิณศิริ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

นางจารุภทัร    หน่อจนัทร์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางหวานใจ    เลอธนกลุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนวดับางนรา 

นางสุกญัญา รุ่งเรือง 

หมายเลขโทรศัพท์ 080-7081269 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายนราธิป ประชุมศาล ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางพนิตดา แกว้ยี ่  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวโชติมา ดาํกระเดน็ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสุวรรณ พงษส์กลุ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายเติม  ยอดเสาร์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายจีระศกัด์ิ ปฏิพนัธ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางวภิาวรรณ เภาประดิษฐ์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางเรณู  พงษษ์า  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนวดับางนรา เป็นชุมชนท่ีมีสมาชิกอยูก่นักระจดักระจายเขตบริเวณกินเน้ือท่ีกวา้ง 

เร่ิมตั้งแต่ถนนตรีรัตน์ ไปจนถึงบริเวณถนนอดุลตานนทท์ั้งหมด เดิมเป็นสวนยาง สวน

มะพร้าว และป่าพรุเป็นท่ีลุ่มมีนํ้าขงั  เร่ิมจดัตั้งชุมชนมาไดป้ระมาณ ๑๐ ปี โดยจดัตั้งช่ือ

ชุมชนตามช่ือวดั บุคคลกลุ่มแรกท่ีเขา้มาก่อตั้งชุมชนไดแ้ก่ อาจารยเ์ลิศลกัษณ์ สุกแกว้ 

อาจารยด์าํรง ทองคุปต ์และนายทว ีเจริญสุข โดยมีผูน้าํชุมชนคนแรก คือ นายหิรัญ จนัท

พงษ ์เป็นผูน้าํชุมชนอยูส่องปี จึงเปล่ียนมาเป็นนายทวี เจริญสุข และนายชุม เกิดกลู 

ตามลาํดบั โดยดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชนคราวละ ๒ ปี ต่อมาไดมี้การจดัตั้งชุมชนอยา่งเป็น

ทางการ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยข้ึนกบัเทศบาลเมืองนราธิวาสและเรียกชุมชน

วดับางนรา เป็นตน้มา 

อาณาเขตชุมชนวดับางนรา 

-ทิศเหนือ        ติดต่ออบต.โคกเคียน(สุดเขตเทศบาลถึงรอยต่อของ อบต.โคกเคียนติด 

- ทิศเหนือ      ติดต่อ ชุมชนเมาะสือแม 

- ทิศใต ้        ติดต่อ ถนนสุริยประดิษฐ ์

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพิชิตบาํรุง 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ ถนนเล่ียงเมือง (ถนนตดัใหม่) 

จํานวนประชากร 1558 คน ครัวเรือน 347 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-วดับางนรา  -บวัรวมใหญ่ -เขามงคลพิพิธ -.ศาลเจา้โกว้เลง้จ่ีนราธิวาส 

-พระพิฆเณศร์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมปัง(เบเกอร่ีต่างๆ)   -.ขนมโบราณ(ขา้วตม้มดั) 

 

 

 

เขต2 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนวดับางนรา 

นางสุกญัญา รุ่งเรือง 

หมายเลขโทรศัพท์ 080-7081269 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายนราธิป ประชุมศาล ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางพนิตดา แกว้ยี ่  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวโชติมา ดาํกระเดน็ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายสุวรรณ พงษส์กลุ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายเติม  ยอดเสาร์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายจีระศกัด์ิ ปฏิพนัธ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางวภิาวรรณ เภาประดิษฐ์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางเรณู  พงษษ์า  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนวดับางนรา เป็นชุมชนท่ีมีสมาชิกอยูก่นักระจดักระจายเขตบริเวณกินเน้ือท่ีกวา้ง 

เร่ิมตั้งแต่ถนนตรีรัตน์ ไปจนถึงบริเวณถนนอดุลตานนทท์ั้งหมด เดิมเป็นสวนยาง สวน

มะพร้าว และป่าพรุเป็นท่ีลุ่มมีนํ้าขงั  เร่ิมจดัตั้งชุมชนมาไดป้ระมาณ ๑๐ ปี โดยจดัตั้งช่ือ

ชุมชนตามช่ือวดั บุคคลกลุ่มแรกท่ีเขา้มาก่อตั้งชุมชนไดแ้ก่ อาจารยเ์ลิศลกัษณ์ สุกแกว้ 

อาจารยด์าํรง ทองคุปต ์และนายทว ีเจริญสุข โดยมีผูน้าํชุมชนคนแรก คือ นายหิรัญ จนัท

พงษ ์เป็นผูน้าํชุมชนอยูส่องปี จึงเปล่ียนมาเป็นนายทวี เจริญสุข และนายชุม เกิดกลู 

ตามลาํดบั โดยดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชนคราวละ ๒ ปี ต่อมาไดมี้การจดัตั้งชุมชนอยา่งเป็น

ทางการ เม่ือวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยข้ึนกบัเทศบาลเมืองนราธิวาสและเรียกชุมชน

วดับางนรา เป็นตน้มา 

อาณาเขตชุมชนวดับางนรา 

-ทิศเหนือ        ติดต่ออบต.โคกเคียน(สุดเขตเทศบาลถึงรอยต่อของ อบต.โคกเคียนติด 

- ทิศเหนือ      ติดต่อ ชุมชนเมาะสือแม 

- ทิศใต ้        ติดต่อ ถนนสุริยประดิษฐ ์

- ทิศตะวนัออก ติดต่อ ถนนพิชิตบาํรุง 

- ทิศตะวนัตก ติดต่อ ถนนเล่ียงเมือง (ถนนตดัใหม่) 

จํานวนประชากร 1558 คน ครัวเรือน 347 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-วดับางนรา  -บวัรวมใหญ่ -เขามงคลพิพิธ -.ศาลเจา้โกว้เลง้จ่ีนราธิวาส 

-พระพิฆเณศร์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมปัง(เบเกอร่ีต่างๆ)   -.ขนมโบราณ(ขา้วตม้มดั) 

 

 

 

เขต2 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนพนาสณฑ์ 

นายอาแว เจ๊ะเต๊ะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 064-9698827 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอาหะมดั เมาะมิง  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวแวรสนา ตาซา           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวนฤมล นฤมิตสุธน ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะดาโอะ ซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวต่วนฟาดีลา   ทวจิีตร์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายบูราฮนั    เจะเตะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายซาฮานูซี บินมะอิลา ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางอาดีลา ผดุง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต2 
 

ประวตัชุิมชน 

  ชุมชนพนาสณฑ ์ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของแกนนาํ

ชุมชน โดยนายอนนัต ์ เจะเซ็ง  เป็นแกนนาํในการจดัเวทีประชาคม เพ่ือจดัตั้งชุมชนใหม่ 

แยกจากชุมชนบือตง ซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่ ทาํใหก้ารดูแลไม่ทัว่ถึง ทาํใหช้าวบา้นในชุมชน

ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควรและสิทธ์ิต่างๆท่ีชุมชนควรไดรั้บ ทาํใหเ้สียโอกาส ซ่ึงมติท่ี

ประชุม  เวทีประชาคมตกลงจดัตั้งชุมชนใหม่ ช่ือ “ ชุมชนพนาสณฑ”์ ตามช่ือถนนสาย

หลกัของชุมชนและไดท้าํการเลือกประธานชุมชน ซ่ึงประธานคนแรกท่ีไดเ้ลือก คือ นาย

อนนัต ์เจะเซ็ง (ปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕) และมีการเปล่ียนแปลงประธานคนท่ี ๒ คือ นาย

อุดม เจะอาลี (ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕) ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง คือ นาย

ธนากร อาแว 

อาณาเขตชุมชนพนาสณฑ์ 

- ทิศเหนือ    ติดต่อ ร้านแวน่บิวต้ีฟลู ถึง โรงเรียนพิมานวทิย ์     

- ทิศใต ้        ติดต่อ จากร้านแวน่บิวต้ีฟลู  ตาม ถนน.วจิิตรไชยบูลย ์ถึง โรงเรียนอตัตรั 

จรดถึง โรงเรียสวนสวรรค ์

- ทิศตะวนัออก   ติดต่อ ส่ีแยกเยาวราช (ฝ่ังร้านแวน่ท๊อปเจริญ.) 

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ถนน.พนาสณฑ ์ซอย ๒ ถึง ถนน.ตดัใหม่ (บายพาส) 

จํานวนประชากร 1077 คน ครัวเรือน 457 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - โรงแรมอิมพีเรียล     

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมปัง(เบเกอร่ีต่างๆ)   -.ขนมโบราณ(ขา้วตม้มดั) 

-ขนมไข่ 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนพนาสณฑ์ 

นายอาแว เจ๊ะเต๊ะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 064-9698827 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอาหะมดั เมาะมิง  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวแวรสนา ตาซา           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวนฤมล นฤมิตสุธน ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะดาโอะ ซะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวต่วนฟาดีลา   ทวจิีตร์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายบูราฮนั    เจะเตะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายซาฮานูซี บินมะอิลา ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางอาดีลา ผดุง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต2 
 

ประวตัชุิมชน 

  ชุมชนพนาสณฑ ์ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของแกนนาํ

ชุมชน โดยนายอนนัต ์ เจะเซ็ง  เป็นแกนนาํในการจดัเวทีประชาคม เพ่ือจดัตั้งชุมชนใหม่ 

แยกจากชุมชนบือตง ซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่ ทาํใหก้ารดูแลไม่ทัว่ถึง ทาํใหช้าวบา้นในชุมชน

ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควรและสิทธ์ิต่างๆท่ีชุมชนควรไดรั้บ ทาํใหเ้สียโอกาส ซ่ึงมติท่ี

ประชุม  เวทีประชาคมตกลงจดัตั้งชุมชนใหม่ ช่ือ “ ชุมชนพนาสณฑ”์ ตามช่ือถนนสาย

หลกัของชุมชนและไดท้าํการเลือกประธานชุมชน ซ่ึงประธานคนแรกท่ีไดเ้ลือก คือ นาย

อนนัต ์เจะเซ็ง (ปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕) และมีการเปล่ียนแปลงประธานคนท่ี ๒ คือ นาย

อุดม เจะอาลี (ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕) ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง คือ นาย

ธนากร อาแว 

อาณาเขตชุมชนพนาสณฑ์ 

- ทิศเหนือ    ติดต่อ ร้านแวน่บิวต้ีฟลู ถึง โรงเรียนพิมานวทิย ์     

- ทิศใต ้        ติดต่อ จากร้านแวน่บิวต้ีฟลู  ตาม ถนน.วจิิตรไชยบูลย ์ถึง โรงเรียนอตัตรั 

จรดถึง โรงเรียสวนสวรรค ์

- ทิศตะวนัออก   ติดต่อ ส่ีแยกเยาวราช (ฝ่ังร้านแวน่ท๊อปเจริญ.) 

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ถนน.พนาสณฑ ์ซอย ๒ ถึง ถนน.ตดัใหม่ (บายพาส) 

จํานวนประชากร 1077 คน ครัวเรือน 457 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - โรงแรมอิมพีเรียล     

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมปัง(เบเกอร่ีต่างๆ)   -.ขนมโบราณ(ขา้วตม้มดั) 

-ขนมไข่ 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนอดุลตานนท์ 

นายกติต ิ ศิริไพรวนั 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-6534807 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายปัญญา แสนศรี            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายสมมาศ ประทุมวลัย ์ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางดวงกมล สะวะรัตน์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายจรวย  จิตรปฏิการ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

พ.ต.ชยัสงค ์ แสงสี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายทรัพยภ์วฏั สายมาน  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ร.ต.ต.ประยรู ชินพงศ ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวอาํไพ ล่องวลิยั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

 ชุมชนอดุลตานนทก่์อนปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ บริเวณชุมชนอดุลตานนทปั์จจุบนั ส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าละเมาะยงัมีคน อาศยัอยูน่อ้ย ประมาณ พทุธศกัราช ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙ 

ในสมยันั้นนายศิริ อบัดุลเลาะ เป็นนายกเทศมนตรี มีนายอดุลย ์จินตานนท ์ไดอุ้ทิศท่ีดิน

สาํหรับตดัเป็นถนนตั้งช่ือซอย อดุลตานนท ์๑ – ๕ จนภายหลงัไดเ้พ่ิม ๒ ถนน(ทางคน

เดิน) ท่ีมีอยูก่่อน เป็ยซอยอดุลตานนท ์๖และ ๗ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๗ เทศบาลได้

จดัตั้งชุมชนยอ่ย วดับางนรา โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมซอยอดุลตานนท ์ทั้งหมด เขา้ดว้ยกนั 

แต่เม่ือปี พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ชุมชนอดุลตานนทไ์ดรั้บการแต่งตั้งตามประกาศ  เทศบาล

เมืองนราธิวาส ลงวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๔๓๙ ไดมี้การจดัตั้งชุมชน อดุลตานนท ์มาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนอดุลตานนท์ 

- ทิศเหนือติดต่ออบตโคกเคียน (กลุ่มรักษส์ามคัคี)  

- ทิศใต ้ ติดต่อชุมชนบางนาค(ถนนสุริยะประดิษฐ)์ 

- ทิศตะวนัออกติดต่อชุมชนวดับางนรา(ถนนเล่ียงเมือง)             

- ทิศตะวนัตกติดต่อชุมชนละมา้ยอุทิศ(ถนนละมา้ยอุทิศ)  

จํานวนประชากร 870 คน ครัวเรือน 303 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน(ก.ศ.น.) ศนูยก์ารศึกษา

พิเศษประจาํจงัหวดันราธิวาส 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

 - โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนอดุลตานนท์ 

นายกติต ิ ศิริไพรวนั 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-6534807 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายปัญญา แสนศรี            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายสมมาศ ประทุมวลัย ์ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางดวงกมล สะวะรัตน์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายจรวย  จิตรปฏิการ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

พ.ต.ชยัสงค ์ แสงสี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายทรัพยภ์วฏั สายมาน  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ร.ต.ต.ประยรู ชินพงศ ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวอาํไพ ล่องวลิยั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

 ชุมชนอดุลตานนทก่์อนปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ บริเวณชุมชนอดุลตานนทปั์จจุบนั ส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าละเมาะยงัมีคน อาศยัอยูน่อ้ย ประมาณ พทุธศกัราช ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙ 

ในสมยันั้นนายศิริ อบัดุลเลาะ เป็นนายกเทศมนตรี มีนายอดุลย ์จินตานนท ์ไดอุ้ทิศท่ีดิน

สาํหรับตดัเป็นถนนตั้งช่ือซอย อดุลตานนท ์๑ – ๕ จนภายหลงัไดเ้พ่ิม ๒ ถนน(ทางคน

เดิน) ท่ีมีอยูก่่อน เป็ยซอยอดุลตานนท ์๖และ ๗ ในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๗ เทศบาลได้

จดัตั้งชุมชนยอ่ย วดับางนรา โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมซอยอดุลตานนท ์ทั้งหมด เขา้ดว้ยกนั 

แต่เม่ือปี พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ชุมชนอดุลตานนทไ์ดรั้บการแต่งตั้งตามประกาศ  เทศบาล

เมืองนราธิวาส ลงวนัท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๔๓๙ ไดมี้การจดัตั้งชุมชน อดุลตานนท ์มาจนถึง

ทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนอดุลตานนท์ 

- ทิศเหนือติดต่ออบตโคกเคียน (กลุ่มรักษส์ามคัคี)  

- ทิศใต ้ ติดต่อชุมชนบางนาค(ถนนสุริยะประดิษฐ)์ 

- ทิศตะวนัออกติดต่อชุมชนวดับางนรา(ถนนเล่ียงเมือง)             

- ทิศตะวนัตกติดต่อชุมชนละมา้ยอุทิศ(ถนนละมา้ยอุทิศ)  

จํานวนประชากร 870 คน ครัวเรือน 303 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน(ก.ศ.น.) ศนูยก์ารศึกษา

พิเศษประจาํจงัหวดันราธิวาส 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

 - โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  
ประธานชุมชนกาํปงปายง 

นายเจษฎา มะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-2660529 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายวิฑูรย ์  มะอุเซ็ง          ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวมลัลิกา    มะลี            ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางฮาตีนี   การเดชกลุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมามะสะกรี    รานิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางแวรอสือเม๊าะ   ตะนิรี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายรอซาน    ยะโก๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอสัลาน   นิมิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวฟาตีเม๊าะ    แวยโูซ๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

           เดิมพ้ืนท่ีกาํปงปายง เป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมขงัเป็นบริเวณกวา้ง เป็นพ้ืนท่ีทุ่งนา ถา้

มองดูในภาพรวมทุ่งนาจะมีรูปคลา้ยเหมือนร่ม หรือท่ีเรียกวา่ “ ปายง ”  และมีผูห้ญิงคน

หน่ึงซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีสวยมากซ่ึงผูห้ญิงคนน้ีชอบถือร่มเวลาไปไหนมาไหน และสาวสวย

คนน้ีไดถู้กข่มขืนและเสียชีวติในกลางทุ่งนาจึงเป็นท่ีมาการตั้งช่ือ กาํปงปายง ต่อมา

ชาวบา้นไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานเพ่ือเป็นท่ีทาํมาหากินท่ีอยูอ่าศยัและไดต้กทอดจากรุ่นสู่รุ่น

จนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนกาํปงปายง 

- ทิศเหนือ         ติดต่อ    เร่ิมจากร้านกิจเจริญ จนสุดซอยโคกเคียน ๑  บา้นเลขท่ี ๗๕/๗ 

- ทิศใต ้             ติดต่อ    เร่ิมจากร้านเทลวสิ จนสุดซอยรอฮิมพฒันา บา้นเลขท่ี ๔๐  

ถนน.กาํปงปายงซอย ๖ 

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ   เร่ิมจากร้านกิจเจริญ จนสุดร้านเทลวสิ   

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ    เร่ิมจากบา้นเลขท่ี ๒๒ ถนน.กาํปงปายง จนสุด ซอยรอฮิม

พฒันา บา้นเลขท่ี ๔๐ ถนน.กาํปงปายง 

 จํานวนประชากร 277 คน ครัวเรือน 1473  ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

  - ศาลเจา้แม่ทบัทิม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

ไม่มี 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  
ประธานชุมชนกาํปงปายง 

นายเจษฎา มะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 082-2660529 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายวิฑูรย ์  มะอุเซ็ง          ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวมลัลิกา    มะลี            ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางฮาตีนี   การเดชกลุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมามะสะกรี    รานิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางแวรอสือเม๊าะ   ตะนิรี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายรอซาน    ยะโก๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายอสัลาน   นิมิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวฟาตีเม๊าะ    แวยโูซ๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

           เดิมพ้ืนท่ีกาํปงปายง เป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมขงัเป็นบริเวณกวา้ง เป็นพ้ืนท่ีทุ่งนา ถา้

มองดูในภาพรวมทุ่งนาจะมีรูปคลา้ยเหมือนร่ม หรือท่ีเรียกวา่ “ ปายง ”  และมีผูห้ญิงคน

หน่ึงซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีสวยมากซ่ึงผูห้ญิงคนน้ีชอบถือร่มเวลาไปไหนมาไหน และสาวสวย

คนน้ีไดถู้กข่มขืนและเสียชีวติในกลางทุ่งนาจึงเป็นท่ีมาการตั้งช่ือ กาํปงปายง ต่อมา

ชาวบา้นไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานเพ่ือเป็นท่ีทาํมาหากินท่ีอยูอ่าศยัและไดต้กทอดจากรุ่นสู่รุ่น

จนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนกาํปงปายง 

- ทิศเหนือ         ติดต่อ    เร่ิมจากร้านกิจเจริญ จนสุดซอยโคกเคียน ๑  บา้นเลขท่ี ๗๕/๗ 

- ทิศใต ้             ติดต่อ    เร่ิมจากร้านเทลวสิ จนสุดซอยรอฮิมพฒันา บา้นเลขท่ี ๔๐  

ถนน.กาํปงปายงซอย ๖ 

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ   เร่ิมจากร้านกิจเจริญ จนสุดร้านเทลวสิ   

- ทิศตะวนัตก     ติดต่อ    เร่ิมจากบา้นเลขท่ี ๒๒ ถนน.กาํปงปายง จนสุด ซอยรอฮิม

พฒันา บา้นเลขท่ี ๔๐ ถนน.กาํปงปายง 

 จํานวนประชากร 277 คน ครัวเรือน 1473  ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

  - ศาลเจา้แม่ทบัทิม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

ไม่มี 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  
ประธานชุมชนเมาะสือแม 

นางเจ๊ะอสันะห์   สาเมาะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-9973097 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางสาวนรินทรา   สหศรีโรจน์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางวดี     ทิพยก์ระแสสินธ์ุ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางซาํสียะห์    จินดาวจิิตร์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอาย ิ   สาและ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวปะอีซ๊ะ    เจ๊ะยอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายรอแม    ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวปัญญา    ทองเหลือง ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายศกัด์ิชยั    จกัษุญาณ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

          เมาะสือแม คือ เป็นกาํปงๆ หน่ึง หรือ หมู่บา้นๆ หน่ึงเป็นท่ีดินแปลงใหญ่ ซ่ึงเป็น

กรรมสิทธ์ิของนายมะ   บิดาของนายสือแม   มารดาช่ือ มือแย   เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่บา้น

แห่งน้ี  จึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่“ มะสือแม ”  หรือในปัจจุบนัท่ีมีช่ือวา่   “ เมาะสือแม ”  ซ่ึง

ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๘๐ 

อาณาเขตชุมชนเมาะสือแม 

  - ทิศเหนือ   ติดต่อ    ชุมชนพนาสณฑ ์(เร่ิม ศนูยย์านรา ถึง หวัโคง้โรงเรียน

อตัตรักียะห์ ) 

  - ทิศใต ้   ติดต่อ    ชุมชนวดับางนรา ( เร่ิม หวัโคง้ถนนตรีรัตน์ ถึง ธนาคาร

ออมสิน)                 

  - ทิศตะวนัออก     ติดต่อ    ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์( เร่ิม ศนูยย์านรา ถึง ธนาคาร

ออมสิน )                   

  - ทิศตะวนัตก       ติดต่อ    ชุมชนวดับางนรา (เร่ิม หวัโคง้อตัตรักียะห์ ถึง หวัโคง้ถนน

ตรีรัตน์ ) 

จํานวนประชากร 216 คน ครัวเรือน 590  ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -ไม่มี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

 - ไม่มี 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  
ประธานชุมชนเมาะสือแม 

นางเจ๊ะอสันะห์   สาเมาะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-9973097 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางสาวนรินทรา   สหศรีโรจน์ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางวดี     ทิพยก์ระแสสินธ์ุ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางซาํสียะห์    จินดาวจิิตร์ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอาย ิ   สาและ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวปะอีซ๊ะ    เจ๊ะยอ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายรอแม    ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวปัญญา    ทองเหลือง ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายศกัด์ิชยั    จกัษุญาณ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต2  

ประวตัชุิมชน 

          เมาะสือแม คือ เป็นกาํปงๆ หน่ึง หรือ หมู่บา้นๆ หน่ึงเป็นท่ีดินแปลงใหญ่ ซ่ึงเป็น

กรรมสิทธ์ิของนายมะ   บิดาของนายสือแม   มารดาช่ือ มือแย   เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่บา้น

แห่งน้ี  จึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่“ มะสือแม ”  หรือในปัจจุบนัท่ีมีช่ือวา่   “ เมาะสือแม ”  ซ่ึง

ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๘๐ 

อาณาเขตชุมชนเมาะสือแม 

  - ทิศเหนือ   ติดต่อ    ชุมชนพนาสณฑ ์(เร่ิม ศนูยย์านรา ถึง หวัโคง้โรงเรียน

อตัตรักียะห์ ) 

  - ทิศใต ้   ติดต่อ    ชุมชนวดับางนรา ( เร่ิม หวัโคง้ถนนตรีรัตน์ ถึง ธนาคาร

ออมสิน)                 

  - ทิศตะวนัออก     ติดต่อ    ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์( เร่ิม ศนูยย์านรา ถึง ธนาคาร

ออมสิน )                   

  - ทิศตะวนัตก       ติดต่อ    ชุมชนวดับางนรา (เร่ิม หวัโคง้อตัตรักียะห์ ถึง หวัโคง้ถนน

ตรีรัตน์ ) 

จํานวนประชากร 216 คน ครัวเรือน 590  ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -ไม่มี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

 - ไม่มี 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

 

 
เขต2 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์เม่ือสมยัก่อนบริเวณดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม เป็นป่าพรุมีนํ้าขงั

ตลอดฤดูกาลและมี ตนัไมใ้บหญา้อุดมสมบูรณ์ บริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่จะมีพวกชา้งเร่

รอน และจะผา่นเขา้-ออก เป็นประจาํเพ่ือไปชะลา้งความสะอาดและกินพวกตน้ไม่ใบ

หญา้ในบริเวณดงักล่าว ปัจจุบนัไดมี้การตั้งช่ือซอยน้ีวา่ ตรอกชา้งและไดมี้การตั้งช่ือ 

เป็น ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัทใ์นปีพทุธศกัราช ๒๕๕๒ ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์

ไดรั้บการแต่งตั้งตามประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส ลง  วนัท่ี ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๒ 

ไดมี้การจดัตั้งชุมชน ตรอกชา้งสมานฉนัท ์มาจนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ 

-ทิศเหนือ  ติดต่อชุมชนตลาดเก่า (บริเวณร้านองัมอ้ถึงส่ีแยกเยาวราช) 

-ทิศใต  ติดต่อศาลากลางหลงัเก่า(บริเวณส่ีแยะพระยาสายถึงส่ีแยกอมสิน) 

-ทิศตะวนัออก ติดต่อรินแม่นํ้าบางนรา  

-ทิศตะวนัตก ติดต่อชุมชนเมาะสือแม(บริเวณส่ีแยกเยาวราชถึงส่ีแยกออมสิน)

จํานวนประชากร 497 คน ครัวเรือน 114 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ตลาดนดัโตรุ่ง(ตลาดเชา้)  

- สุสานพระยาระแงะ หรือ พระยาภผูาภกัดี ฝ่ังอยูท่ี่มสัยดิยมุอียะห์ (มสัยดิรายอ) เป็น

มสัยดิกลางประจาํจงัหวดันราธิวาส เดิมเป็นท่ีดินของพระยาระแงะ โดยท่านไดอุ้ทิศท่ีดิน

ดงักล่าวเพ่ือจุดประสงคใ์นการสร้างมสัยดิ เพ่ือเป็นท่ีประกอบศาสนกิจของพี่นอ้งมุสลิม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุกในบ่อ,ขา้วเหนียวสมนัปลา 

 

 

 

เขต2 

ประธานชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ 

นายอาซัน เจ๊ะอูเซ็ง 

หมายเลขโทรศัพท์ 093-5949646 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายราชี  อาแว            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายสมศกัด์ิ ดอเลาะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายดุษฎี  เจ๊ะสือแม  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายแวอิสมาแอ บินแวอมูา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางนีรนุช นิมิตไมตรีกลุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวอามีนะ อารง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวเจ๊ะรอมือละห์    เจะโซะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวมารียะ๊ เจ๊ะอาลี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

 

 
เขต2 

 

ประวตัชุิมชน 

ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์เม่ือสมยัก่อนบริเวณดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีลุ่ม เป็นป่าพรุมีนํ้าขงั

ตลอดฤดูกาลและมี ตนัไมใ้บหญา้อุดมสมบูรณ์ บริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่จะมีพวกชา้งเร่

รอน และจะผา่นเขา้-ออก เป็นประจาํเพ่ือไปชะลา้งความสะอาดและกินพวกตน้ไม่ใบ

หญา้ในบริเวณดงักล่าว ปัจจุบนัไดมี้การตั้งช่ือซอยน้ีวา่ ตรอกชา้งและไดมี้การตั้งช่ือ 

เป็น ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัทใ์นปีพทุธศกัราช ๒๕๕๒ ชุมชนตรอกชา้งสมานฉนัท ์

ไดรั้บการแต่งตั้งตามประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส ลง  วนัท่ี ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๒ 

ไดมี้การจดัตั้งชุมชน ตรอกชา้งสมานฉนัท ์มาจนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ 

-ทิศเหนือ  ติดต่อชุมชนตลาดเก่า (บริเวณร้านองัมอ้ถึงส่ีแยกเยาวราช) 

-ทิศใต  ติดต่อศาลากลางหลงัเก่า(บริเวณส่ีแยะพระยาสายถึงส่ีแยกอมสิน) 

-ทิศตะวนัออก ติดต่อรินแม่นํ้าบางนรา  

-ทิศตะวนัตก ติดต่อชุมชนเมาะสือแม(บริเวณส่ีแยกเยาวราชถึงส่ีแยกออมสิน)

จํานวนประชากร 497 คน ครัวเรือน 114 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ตลาดนดัโตรุ่ง(ตลาดเชา้)  

- สุสานพระยาระแงะ หรือ พระยาภผูาภกัดี ฝ่ังอยูท่ี่มสัยดิยมุอียะห์ (มสัยดิรายอ) เป็น

มสัยดิกลางประจาํจงัหวดันราธิวาส เดิมเป็นท่ีดินของพระยาระแงะ โดยท่านไดอุ้ทิศท่ีดิน

ดงักล่าวเพ่ือจุดประสงคใ์นการสร้างมสัยดิ เพ่ือเป็นท่ีประกอบศาสนกิจของพี่นอ้งมุสลิม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุกในบ่อ,ขา้วเหนียวสมนัปลา 

 

 

 

เขต2 

ประธานชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ 

นายอาซัน เจ๊ะอูเซ็ง 

หมายเลขโทรศัพท์ 093-5949646 

 
รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายราชี  อาแว            ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายสมศกัด์ิ ดอเลาะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายดุษฎี  เจ๊ะสือแม  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายแวอิสมาแอ บินแวอมูา ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางนีรนุช นิมิตไมตรีกลุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวอามีนะ อารง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวเจ๊ะรอมือละห์    เจะโซะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวมารียะ๊ เจ๊ะอาลี  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนกแูบบาเดาะ 

นางสาวแวนูรา  ดอืราแม 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-0458036 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางสาวแวนิดา แวดอเลาะ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางนิยะ  นิมุ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางแวนูรีตา้ เจ๊ะมะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายแวอากิม แวดอเลาะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวแปะอะ ดือราแม  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวนูรีดา เจ๊ะกาเม๊าะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายแวอากิม แวดอเลาะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางซากินา เซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3  

ประวตัชุิมชน 

 ชุมชนกแูบบาเดาะ คือ หนองแรด หรือ คลองแรด โดยสมยัก่อนบริเวณชุมชนดงักล่าว 

เป็นป่าทึกโดยสมยัอดีต มีสัตวจ์าํนวนมากและในป่าบริเวณนั้นมีสัตวจ์าํพวก (แรด) โดย

ภาษามาลายเูรียกวา่ บาเดาะสมยันั้นมีจาํนวนมาก กเ็ลยเรียกเป็นภาษามาลายวูา่ กแูบบา

เดาะ ซ่ึงแปลวา่ หนองแรดหรือคลองแรดโดยชุมชนกบูบาเดาะ ไดแ้ยกพ้ืนท่ีมาจากชุมชน

กาํปงตาโก๊ะเพ่ือขอตั้งเป็นชุมชนกแูบบาเดาะเม่ือวนัท่ี ๑๑มิถุนายน  ๒๕๕๐ จนมาถึงทุก

วนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนกแูบบาเดาะ 

 - ทิศเหนือ           ติดต่อ    ชุมชนกาํปงตาโก๊ะ(ถนน ศิริภกัดี ฝ่ังซา้ย) 

 - ทิศใต ้              ติดต่อ    ชุมชนจือปอ (บริเวณสุสานจีน) 

 - ทิศตะวนัออก     ติดต่อ    ชุมชนฮูยงตนัหยง (บริเวณหวัโคง้ศูนยจ์กัรกล เทศบาลเมือง

นราธิวาส) 

 - ทิศตะวนัตก       ติดต่อ    ชุมชนจือปอ(บริเวณหลงัโรงเรียนนราวทิย(์ปะจู ) 

จํานวนประชากร 511 คน ครัวเรือน 128 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - ขนมจีน (ละซอและละแซ) 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ละแซ 

-ละซอ 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนกแูบบาเดาะ 

นางสาวแวนูรา  ดอืราแม 

หมายเลขโทรศัพท์ 098-0458036 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นางสาวแวนิดา แวดอเลาะ ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางนิยะ  นิมุ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางแวนูรีตา้ เจ๊ะมะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายแวอากิม แวดอเลาะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวแปะอะ ดือราแม  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวนูรีดา เจ๊ะกาเม๊าะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายแวอากิม แวดอเลาะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางซากินา เซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3  

ประวตัชุิมชน 

 ชุมชนกแูบบาเดาะ คือ หนองแรด หรือ คลองแรด โดยสมยัก่อนบริเวณชุมชนดงักล่าว 

เป็นป่าทึกโดยสมยัอดีต มีสัตวจ์าํนวนมากและในป่าบริเวณนั้นมีสัตวจ์าํพวก (แรด) โดย

ภาษามาลายเูรียกวา่ บาเดาะสมยันั้นมีจาํนวนมาก กเ็ลยเรียกเป็นภาษามาลายวูา่ กแูบบา

เดาะ ซ่ึงแปลวา่ หนองแรดหรือคลองแรดโดยชุมชนกบูบาเดาะ ไดแ้ยกพ้ืนท่ีมาจากชุมชน

กาํปงตาโก๊ะเพ่ือขอตั้งเป็นชุมชนกแูบบาเดาะเม่ือวนัท่ี ๑๑มิถุนายน  ๒๕๕๐ จนมาถึงทุก

วนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนกแูบบาเดาะ 

 - ทิศเหนือ           ติดต่อ    ชุมชนกาํปงตาโก๊ะ(ถนน ศิริภกัดี ฝ่ังซา้ย) 

 - ทิศใต ้              ติดต่อ    ชุมชนจือปอ (บริเวณสุสานจีน) 

 - ทิศตะวนัออก     ติดต่อ    ชุมชนฮูยงตนัหยง (บริเวณหวัโคง้ศูนยจ์กัรกล เทศบาลเมือง

นราธิวาส) 

 - ทิศตะวนัตก       ติดต่อ    ชุมชนจือปอ(บริเวณหลงัโรงเรียนนราวทิย(์ปะจู ) 

จํานวนประชากร 511 คน ครัวเรือน 128 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - ขนมจีน (ละซอและละแซ) 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ละแซ 

-ละซอ 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนบูรณะ 

นายรุสมาด ี บือราเฮง 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-1680627 

 

เขต3 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะยดิุง    อีซอ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายรอซารี เซะ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายโรสหรัม ยโูซะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอดุลย ์ อาแวและ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวนิรอฮานิง  ลอโมง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายมะซู    เจะแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางโนรอีดาย ู มีชยั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวนิรอฮานา   ลอโมง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

ประวตัชุิมชน 

             แต่เดิมชุมชนบูรณะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนกาํปงตาโก๊ะ  เม่ือ ๖๐ ปี ท่ีแลว้  

ชาวบา้นจะเรียกชุมชนบูรณะ วา่กาํปงกาแลแบดา  ซ่ึงอยูติ่ดแม่นํ้าบางนรา มีโรงเรียน

ยางพาราซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออก  ใชค้มนาคมทางนํ้าในการขนส่งสินคา้ สร้างงานสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนแลชุมชนใกลเ้คียง  ต่อมาปี ๒๕๔๑  ชาวบา้นไดร้วมกลุ่ม

เพ่ือจดัตั้งเป็นชุมชนยอ่ยโดยเอาช่ือตรอกมาตั้งเป็นช่ือของชุมชน 

อาณาเขตชุมชนบูรณะ 

-ทิศเหนือ  ติดต่อ แม่นํ้าบางนรา   

-ทิศใต ้       ติดต่อ ชุมชนกแูบบาเดาะ 

-ทิศตะวนัออก   ติดต่อ คลองขดุสาธารณประโยชน์ฝ่ังซา้ย (ทิศตะวนัตก)  

-ทิศตะวนัตก   ติดต่อ ถนน.จาตุรงครั์ศมี (เร่ิมจากส่ีแยกโจโจ)้ 

จํานวนประชากร 549 คน ครัวเรือน 147 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - ท่ีตั้งจวนเจา้เมืองพระยาภผูาภกัดี  หรือรายอตือเฆะ  มีช่ือวา่เตง็กตืูอเง๊าะ  (ต่วน

เง๊าะ)  ซมัซุดดีน  เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส  (คนแรก) 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนบูรณะ 

นายรุสมาด ี บือราเฮง 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-1680627 

 

เขต3 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะยดิุง    อีซอ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายรอซารี เซะ  ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายโรสหรัม ยโูซะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอดุลย ์ อาแวและ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวนิรอฮานิง  ลอโมง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายมะซู    เจะแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางโนรอีดาย ู มีชยั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวนิรอฮานา   ลอโมง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

ประวตัชุิมชน 

             แต่เดิมชุมชนบูรณะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนกาํปงตาโก๊ะ  เม่ือ ๖๐ ปี ท่ีแลว้  

ชาวบา้นจะเรียกชุมชนบูรณะ วา่กาํปงกาแลแบดา  ซ่ึงอยูติ่ดแม่นํ้าบางนรา มีโรงเรียน

ยางพาราซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออก  ใชค้มนาคมทางนํ้าในการขนส่งสินคา้ สร้างงานสร้าง

รายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนแลชุมชนใกลเ้คียง  ต่อมาปี ๒๕๔๑  ชาวบา้นไดร้วมกลุ่ม

เพ่ือจดัตั้งเป็นชุมชนยอ่ยโดยเอาช่ือตรอกมาตั้งเป็นช่ือของชุมชน 

อาณาเขตชุมชนบูรณะ 

-ทิศเหนือ  ติดต่อ แม่นํ้าบางนรา   

-ทิศใต ้       ติดต่อ ชุมชนกแูบบาเดาะ 

-ทิศตะวนัออก   ติดต่อ คลองขดุสาธารณประโยชน์ฝ่ังซา้ย (ทิศตะวนัตก)  

-ทิศตะวนัตก   ติดต่อ ถนน.จาตุรงครั์ศมี (เร่ิมจากส่ีแยกโจโจ)้ 

จํานวนประชากร 549 คน ครัวเรือน 147 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 - ท่ีตั้งจวนเจา้เมืองพระยาภผูาภกัดี  หรือรายอตือเฆะ  มีช่ือวา่เตง็กตืูอเง๊าะ  (ต่วน

เง๊าะ)  ซมัซุดดีน  เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส  (คนแรก) 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนจอืปอ 

นายแวฮามะ อาแซ 

หมายเลขโทรศัพท์ 062-1898479 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายแวอนัวา มามะ           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางพิสมยั ประทุม           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวอาอีเซาะห์   เปาะมะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมุสตอฟา อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวแวราฮานี อาแซ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวอานีตา้ อาแวบือสา ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวรูฮายาตี อาแวบือสา ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวสูรมายด๊ะ   บือราเฮง   ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต3  

ประวตัชุิมชน 

    ในอดีตกาลประมาณ ๑๕๐ ปี ท่ีผา่นมา ชาวจีนอพยพตามแม่นํ้าบางนรา และมาจบัจอง

พ้ืนท่ีเพ่ือมาประกอบอาชีพเป็นช่างตีเหลก็อาศยัอยูใ่นชุมชนแห่งน้ี ช่างตีเหลก็ถา้เรียน

ภาษามลายทูอ้งถ่ิน นือปอ ส่วนภาษามลายเูรียกวา่ “จีนอ” หรือ “นือปอ” พอนานๆเขา้

เป็น จือปอ มาจนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนจือปอ 

- ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนกแูบบาเดาะ (เร่ิมจากสุสานจีน)     

- ทิศใต ้             ติดต่อ ชุมชนยะกงั ๒               

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ แม่นํ้าบางนรา                          

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ชุมชนบางนาค (บา้นอาจารยส์มนึก พอ่บา้น)ถนนคชรัตน์ 

จํานวนประชากร 1,431 คน ครัวเรือน 743 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -โรงเรียนเทศบาล ๔ 

 -เข่ือนญ่ีปุ่น (เข่ือนอาบายาชิ) 

 - โรงเรียนนราวิทยอิ์สลาม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนจอืปอ 

นายแวฮามะ อาแซ 

หมายเลขโทรศัพท์ 062-1898479 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายแวอนัวา มามะ           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางพิสมยั ประทุม           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวอาอีเซาะห์   เปาะมะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมุสตอฟา อาแว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวแวราฮานี อาแซ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางสาวอานีตา้ อาแวบือสา ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวรูฮายาตี อาแวบือสา ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวสูรมายด๊ะ   บือราเฮง   ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต3  

ประวตัชุิมชน 

    ในอดีตกาลประมาณ ๑๕๐ ปี ท่ีผา่นมา ชาวจีนอพยพตามแม่นํ้าบางนรา และมาจบัจอง

พ้ืนท่ีเพ่ือมาประกอบอาชีพเป็นช่างตีเหลก็อาศยัอยูใ่นชุมชนแห่งน้ี ช่างตีเหลก็ถา้เรียน

ภาษามลายทูอ้งถ่ิน นือปอ ส่วนภาษามลายเูรียกวา่ “จีนอ” หรือ “นือปอ” พอนานๆเขา้

เป็น จือปอ มาจนถึงทุกวนัน้ี 

อาณาเขตชุมชนจือปอ 

- ทิศเหนือ          ติดต่อ ชุมชนกแูบบาเดาะ (เร่ิมจากสุสานจีน)     

- ทิศใต ้             ติดต่อ ชุมชนยะกงั ๒               

- ทิศตะวนัออก    ติดต่อ แม่นํ้าบางนรา                          

- ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ชุมชนบางนาค (บา้นอาจารยส์มนึก พอ่บา้น)ถนนคชรัตน์ 

จํานวนประชากร 1,431 คน ครัวเรือน 743 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

 -โรงเรียนเทศบาล ๔ 

 -เข่ือนญ่ีปุ่น (เข่ือนอาบายาชิ) 

 - โรงเรียนนราวิทยอิ์สลาม 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนยะกงั 1 

นายอารูว ี บินหะยเีลาะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-6547411 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมูฮมัหมดัรอซาร์กี แวบือซา ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายนิอาเรฟ  บินนิมุ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวนิฮาฟีซะห์  บินนิมุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมาหะมะรอสลี  แซ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสุนี   แวยโูซ๊ะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายสุริยา   รอซาลี ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางอารียะห์  สะนิ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวฟาตีฮะ  หะยอีาลี ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

             ชุมชนยะกงัตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางนาค อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ประวติัความ

เป็นมาจากช่ือท่ีเรียกกนัอยูทุ่กวนัน้ี ไดมี้การบอกเล่าต่อ ๆ กนัจากอุสตาสผูเ้ฒ่าผูแ้ก่

สมยัก่อนวา่ “ในสมยัก่อนชุมชนแห่งน้ีมีตน้ไมต้น้หน่ึงช่ือ  “ตน้ตางอ” หรือเป็นท่ีรู้จกักนั

วา่ “ตน้ยะกงั” เป็นตน้ไมย้นืตน้ ท่ีมีขนาดใหญ่และสูงมากตน้หน่ึง มีลกัษณะเด่นกวา่ตน้

อ่ืนๆ ท่ีตน้ไมน้ี้สามารถนาํไมม้าสร้างเป็นเรือได ้ลกัษณะพิเศษของไมน้ี้คือ มีนํ้าหนกัเบา 

ทนทานกบันํ้าไดดี้ นํ้ าไม่สามารถท่ีจะเขา้ไดง่้าย เหมาะสาํหรับสร้างเรือเป็นอยา่งมาก

เช่น “เรือกอและ" 

อาณาเขตชุมชนยะกงั 1 

-ทิศเหนื  ติดต่อ    ชุมชนยะกงั ๒ 

-ทิศใต ้  ติดต่อ    สะพานคลอง ยะกงั ๑ 

-ทิศตะวนัออก      ติดต่อ    คลองยะกงั ๑ 

-ทิศตะวนัตก        ติดต่อ    คลองชลประทาน 

จํานวนประชากร 1,750 คน ครัวเรือน 342 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มีคลองท่ียะกงัท่ีอุดมสมบูรณ์  

- ชุมชนยะกงั  เป็นชุมชนเก่าแก่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมานาน ในเร่ืองการทาํขนมพ้ืนเมืองเช่น

ขนมอาเกาะ    เปียนา    ขนมไข่    ปูต ู   แสมา   ขนมเจาะหู ขนมแบกอ  ฯลฯ   ซ่ึงชุมชน

ยะกงัเป็นชุมชนท่ีบุกเบิกทาํขนมประเภทน้ี  -ตลาดนํ้ายะกงั 100 ปี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 
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นายอารูว ี บินหะยเีลาะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-6547411 
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นายมูฮมัหมดัรอซาร์กี แวบือซา ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายนิอาเรฟ  บินนิมุ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวนิฮาฟีซะห์  บินนิมุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 
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ทนทานกบันํ้าไดดี้ นํ้ าไม่สามารถท่ีจะเขา้ไดง่้าย เหมาะสาํหรับสร้างเรือเป็นอยา่งมาก

เช่น “เรือกอและ" 

อาณาเขตชุมชนยะกงั 1 

-ทิศเหนื  ติดต่อ    ชุมชนยะกงั ๒ 

-ทิศใต ้  ติดต่อ    สะพานคลอง ยะกงั ๑ 
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 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนยะกงั 2 

นางสาวซาลน่ีา มะดอืเระ 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-6879204 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายมะรอสดี อเูซ็ง           ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวนูรไอนี ยโูซะ           ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวแวนะ ยาย ิ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมุฮเซ็น บินเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางไซธน มามะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายอิรฟานร์ มะรอดิง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายฮาศวนั หะยมีะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายอิดรุส หะยยีามา  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3 

 

ประวตัชุิมชน 

 ชุมชนยะกงั ถือเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่สืบประวติัมาอยา่งยาวนาน เป็นตาํนานคู่เมือง “มะ

นาลอ” (ช่ือเดิมของจงัหวดันราธิวาส)ยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือคร้ังประเทศไทยยงัเป็นสยาม

ประเทศ ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  ประมงนํ้าจืด  งานหตัถกรรม

และหนา้ท่ีท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บมอบหมายประการหน่ึงของชาวบา้นยะกงัคือหนา้ท่ีทาํขนม

ถวายให ้ “เจา้เมืองระแงะ”  จนไดรั้บการขนานนามวา่“หมู่บา้นขนม” และเป็นท่ีรับทราบ

โดยทัว่กนัวา่หากตอ้งการล้ิมรสขนมโบราณดั้งเดิมของคนนราฯ ตอ้งมาหาทานท่ียะกงั   ชุมชนยะกงั

เป็นท่ีรู้จกัอีกนามหน่ึง คือ แหล่งชุมนุมของปวงปราชญ ์นกัการศาสนาหรืออลูามาอฺท่ีโด่ง

ดงัในอดีต เช่น “บาบอฮะยะกงั” 

อาณาเขตชุมชนยะกงั 2 

  -ทิศเหนือ            ติดต่อ    จือปอ สุดเขตโรงพอกหนงั - ทิศใต ้ติดต่อ    ชุมชนยะกงั ๑ 

  -ทิศตะวนัออก     ติดต่อ    คลองยะกงั   -ทิศตะวนัตก       ติดต่อ    ณ นคร  จะรวม ณ 

นคร ๑,๒,๓ และหอ้งแถวตรงขา้มสถานีขนส่งจงัหวดั 

จํานวนประชากร 1,435 คน ครัวเรือน 318 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

  ในอดีตท่ีผา่นมา  ถา้พดูถึงหมู่บา้นยะกงั  จะนึกถึง สาวสวย  มารยาทดี  มีวนิยั  พดู

เพราะ ค่ะคา้  และแหล่งทาํขนมท่ีอร่อยท่ีสุด  แต่ในวนัน้ีส่ิงเหล่าน้ีค่อย ๆ หายไปตาม

สภาพสังคม  และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปจุดเด่นท่ีเหลืออยู ่และส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใน

ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแต่อาคารของนกัเรียนตะฮฟิ์ช (ท่องกรุอ่าน) และโรงเรียนตาดีกาท่ีจะ

ปลกูฝังใหก้บัเดก็นกัเรียนใหเ้ป็นเดก็ดีในอนาคตขา้งหนา้ต่อไป 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 
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นายนิอาเรฟ  บินนิมุ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสาวนิฮาฟีซะห์  บินนิมุ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมาหะมะรอสลี  แซ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสุนี   แวยโูซ๊ะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายสุริยา   รอซาลี ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางอารียะห์  สะนิ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวฟาตีฮะ  หะยอีาลี ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

             ชุมชนยะกงัตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางนาค อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ประวติัความ

เป็นมาจากช่ือท่ีเรียกกนัอยูทุ่กวนัน้ี ไดมี้การบอกเล่าต่อ ๆ กนัจากอุสตาสผูเ้ฒ่าผูแ้ก่

สมยัก่อนวา่ “ในสมยัก่อนชุมชนแห่งน้ีมีตน้ไมต้น้หน่ึงช่ือ  “ตน้ตางอ” หรือเป็นท่ีรู้จกักนั

วา่ “ตน้ยะกงั” เป็นตน้ไมย้นืตน้ ท่ีมีขนาดใหญ่และสูงมากตน้หน่ึง มีลกัษณะเด่นกวา่ตน้

อ่ืนๆ ท่ีตน้ไมน้ี้สามารถนาํไมม้าสร้างเป็นเรือได ้ลกัษณะพิเศษของไมน้ี้คือ มีนํ้าหนกัเบา 

ทนทานกบันํ้าไดดี้ นํ้ าไม่สามารถท่ีจะเขา้ไดง่้าย เหมาะสาํหรับสร้างเรือเป็นอยา่งมาก

เช่น “เรือกอและ" 

อาณาเขตชุมชนยะกงั 1 

-ทิศเหนื  ติดต่อ    ชุมชนยะกงั ๒ 

-ทิศใต ้  ติดต่อ    สะพานคลอง ยะกงั ๑ 

-ทิศตะวนัออก      ติดต่อ    คลองยะกงั ๑ 

-ทิศตะวนัตก        ติดต่อ    คลองชลประทาน 

จํานวนประชากร 1,750 คน ครัวเรือน 342 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มีคลองท่ียะกงัท่ีอุดมสมบูรณ์  

- ชุมชนยะกงั  เป็นชุมชนเก่าแก่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมานาน ในเร่ืองการทาํขนมพ้ืนเมืองเช่น

ขนมอาเกาะ    เปียนา    ขนมไข่    ปูต ู   แสมา   ขนมเจาะหู ขนมแบกอ  ฯลฯ   ซ่ึงชุมชน

ยะกงัเป็นชุมชนท่ีบุกเบิกทาํขนมประเภทน้ี  -ตลาดนํ้ายะกงั 100 ปี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนฮูยงตนัหยง 

นายมะการี สะมะแอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-6731361 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอบัดุลเราะมนั   มะดือเระ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวรูกาหยะ ลอยะ       ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางลาตี  ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะยนูนั อุสมนั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายสักรี  อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายสุไฮดี สแม  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายสะอดีู อุเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวการีหม๊ะ สะเมาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

    ประวติัยาวนานมากวา่ ๔๕ ปี จุดเร่ิมตน้ท่ีหวัสะพานแม่นํ้าบางนราฯสมยัก่อนมี

พ้ืนดินยืน่ลงไปในแม่นํ้าและบริเวณริมแม่นํ้ามีตน้ตนัหยง ซ่ึงจะมีผลเลก็ๆและมีช่อ

ดอกสีขาว มีกลีบดอก ๕ แฉก มีกล่ินหอมมากจึงเป็นท่ีมาของชุมชนฮูยงตนัหยง 

อาณาเขตชุมชนประชาภิรมย์ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อ สวนอาหารริมนํ้า 

- ทิศใต ้  ติดต่อ ท่าเทียบเรือประมง            

 - ทิศตะวนัออก  ติดต่อ จดหวัสะพานบา้นค่าย 

- ทิศตะวนัตก  ติดต่อ คลองขดุแม่นํ้าบางนราฯ 

จํานวนประชากร 717 คน ครัวเรือน 115 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มสัยดินูรุลฮูดา 

-สะพานขา้มแม่นํ้าบางนราฯ 

 -สวนอาหารริมนํ้า 

 -ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-เล้ียงปลากะพงขาว,ทาํซาลาเปา,เล้ียงปลาทบัทิม ,ประกะพง,เล้ียงแพะ,เล้ียงววั,ทาํ

โรตีสาํเร็จรูป 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนฮูยงตนัหยง 

นายมะการี สะมะแอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-6731361 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายอบัดุลเราะมนั   มะดือเระ  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวรูกาหยะ ลอยะ       ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางลาตี  ดอเลาะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายมะยนูนั อุสมนั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายสักรี  อเูซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายสุไฮดี สแม  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายสะอดีู อุเซ็ง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวการีหม๊ะ สะเมาะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

    ประวติัยาวนานมากวา่ ๔๕ ปี จุดเร่ิมตน้ท่ีหวัสะพานแม่นํ้าบางนราฯสมยัก่อนมี

พ้ืนดินยืน่ลงไปในแม่นํ้าและบริเวณริมแม่นํ้ามีตน้ตนัหยง ซ่ึงจะมีผลเลก็ๆและมีช่อ

ดอกสีขาว มีกลีบดอก ๕ แฉก มีกล่ินหอมมากจึงเป็นท่ีมาของชุมชนฮูยงตนัหยง 

อาณาเขตชุมชนประชาภิรมย์ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อ สวนอาหารริมนํ้า 

- ทิศใต ้  ติดต่อ ท่าเทียบเรือประมง            

 - ทิศตะวนัออก  ติดต่อ จดหวัสะพานบา้นค่าย 

- ทิศตะวนัตก  ติดต่อ คลองขดุแม่นํ้าบางนราฯ 

จํานวนประชากร 717 คน ครัวเรือน 115 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-มสัยดินูรุลฮูดา 

-สะพานขา้มแม่นํ้าบางนราฯ 

 -สวนอาหารริมนํ้า 

 -ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลา 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-เล้ียงปลากะพงขาว,ทาํซาลาเปา,เล้ียงปลาทบัทิม ,ประกะพง,เล้ียงแพะ,เล้ียงววั,ทาํ

โรตีสาํเร็จรูป 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนประชาภริมย์ 

นายชํานาญ วงศ์คาํอนิทร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4653555 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายกณัณพงศ ์ นครสุต  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายวชิระ  วงศค์าํอินทร์      ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสุรางมณี โล่ห์สุริยะ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายเหลือ  พรหมศร  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางวาสนา    มีจนัทร์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

นางสาวเปรมกมล  ชยัเศรษฐสัมพนัธ์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายโยธกา จนัทร์แกว้ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวอมัไพวลัย ์  ชินวงษ ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3  

ประวตัชุิมชน 

          พระครูธรรมภาณโศภณ (ท่านเซ่ง) มาก่อตั้งวดัพร้อมดว้ยนายหม๋อง  เสาร์พลู 

ต่อมาเม่ือมีผูค้นเขา้มาก่อตั้งบา้นเรือนมากข้ึน เลยตั้งช่ือชุมชนน้ีวา่ ชุมชนประชา

ภิรมย ์

อาณาเขตชุมชนประชาภิรมย์ 

- ทิศเหนือ   ติดต่อชุมชนบางนาค  

 - ทิศใต ้        ติดต่อชุมชน ณ นคร              

 - ทิศตะวนัออก      ติดต่อชุมชนจือปอ                         

 - ทิศตะวนัตก   ติดต่อชุมชนประชาร่วมใจ 

จํานวนประชากร 908 คน ครัวเรือน 514 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- วดัประชาภิรมย ์

- วหิารองคพ์อ่จตุคามรามเทพ 

 -การจดังานถนนขา้วยาํ ช่วงเทศกาลงานวนัสงกรานตเ์ดือนเมษายนของทุกปี 

- การตกับาตรขา้วสาร นํ้าตาลทราย ช่วงเขา้พรรษาของทุกปี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนประชาภริมย์ 

นายชํานาญ วงศ์คาํอนิทร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 089-4653555 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายกณัณพงศ ์ นครสุต  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายวชิระ  วงศค์าํอินทร์      ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางสุรางมณี โล่ห์สุริยะ ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายเหลือ  พรหมศร  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางวาสนา    มีจนัทร์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม

นางสาวเปรมกมล  ชยัเศรษฐสัมพนัธ์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายโยธกา จนัทร์แกว้ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นางสาวอมัไพวลัย ์  ชินวงษ ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

เขต3  

ประวตัชุิมชน 

          พระครูธรรมภาณโศภณ (ท่านเซ่ง) มาก่อตั้งวดัพร้อมดว้ยนายหม๋อง  เสาร์พลู 

ต่อมาเม่ือมีผูค้นเขา้มาก่อตั้งบา้นเรือนมากข้ึน เลยตั้งช่ือชุมชนน้ีวา่ ชุมชนประชา

ภิรมย ์

อาณาเขตชุมชนประชาภิรมย์ 

- ทิศเหนือ   ติดต่อชุมชนบางนาค  

 - ทิศใต ้        ติดต่อชุมชน ณ นคร              

 - ทิศตะวนัออก      ติดต่อชุมชนจือปอ                         

 - ทิศตะวนัตก   ติดต่อชุมชนประชาร่วมใจ 

จํานวนประชากร 908 คน ครัวเรือน 514 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- วดัประชาภิรมย ์

- วหิารองคพ์อ่จตุคามรามเทพ 

 -การจดังานถนนขา้วยาํ ช่วงเทศกาลงานวนัสงกรานตเ์ดือนเมษายนของทุกปี 

- การตกับาตรขา้วสาร นํ้าตาลทราย ช่วงเขา้พรรษาของทุกปี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  
ประธานชุมชน ณ นคร 

นายไพศาล สุกจิจานนท์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-0930256 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

พ.อ. ฤกษช์ยั ชงดัเวช  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวชุติกาญจน์    เดิมขมุ   ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายจรูญ  สุวรรณะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอดุลย ์ มงัคลงั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

ร.ต.ท. สุพวง ปรางจนัทร์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายเจตน์นิพทัธ์ แซ่งํ่า  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายปรีชา ใจหา้ว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายสะอาด แกว้สกลุ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

          เร่ิมแรกประชากรชาวไทยในมาเลเซียไดม้าตั้งรกรากในชุมชนแต่เดิมเรียกวา่

ชุมชนบา้นปลกัปลานอกอพยพเขา้มาจาํนวน ๖ ครัวเรือน ซ่ึงลว้นแต่เป็นญาติพ่ีนอ้ง

หรือสกลุเดียวกนั ต่อมาไดมี้การออกเรือนแต่งงาน และมีการยา้ยเขา้มาอยูเ่พิ่มเติม จึง

ทาํใหมี้การจาํนวนประชากรมากข้ึน และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ชุมชน  ณ นคร ประชากร

ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น รับราชการ คา้ขาย เล้ียงสัตว ์ทาํสวน แต่ส่วนใหญ่

ของชุมชนรับราชการ 

อาณาเขตชุมชน ณ นคร 

- ทิศเหนือ                      ติดต่อ.ถนน.ประชาภิรมย ์ถนนดาํรงวงศ ์ถนนนรสุขอนุสรณ์ 

- ทิศใต ้                         ติดต่อ.คลองวชัรีบาํรุง 

- ทิศตะวนัออก              ติดต่อ..ยะกงั ๒ ณ นคร ซอย ๓, ๒,๑,๕ (ในซอย) 

 - ทิศตะวนัตก                ติดต่อ.ถนน.สุริยะประดิษฐ/์คลองชลประทาน(วชัรีบาํรุง) 

จํานวนประชากร 1,666 คน ครัวเรือน 769 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- วดัประชาภิรมย ์

- วหิารองคพ์อ่จตุคามรามเทพ 

 -การจดังานถนนขา้วยาํ ช่วงเทศกาลงานวนัสงกรานตเ์ดือนเมษายนของทุกปี 

- การตกับาตรขา้วสาร นํ้าตาลทราย ช่วงเขา้พรรษาของทุกปี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมพ้ืนเมืองกาละแม 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  
ประธานชุมชน ณ นคร 

นายไพศาล สุกจิจานนท์ 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-0930256 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

พ.อ. ฤกษช์ยั ชงดัเวช  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นางสาวชุติกาญจน์    เดิมขมุ   ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายจรูญ  สุวรรณะ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอดุลย ์ มงัคลงั  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

ร.ต.ท. สุพวง ปรางจนัทร์ ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายเจตน์นิพทัธ์ แซ่งํ่า  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายปรีชา ใจหา้ว  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายสะอาด แกว้สกลุ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

          เร่ิมแรกประชากรชาวไทยในมาเลเซียไดม้าตั้งรกรากในชุมชนแต่เดิมเรียกวา่

ชุมชนบา้นปลกัปลานอกอพยพเขา้มาจาํนวน ๖ ครัวเรือน ซ่ึงลว้นแต่เป็นญาติพ่ีนอ้ง

หรือสกลุเดียวกนั ต่อมาไดมี้การออกเรือนแต่งงาน และมีการยา้ยเขา้มาอยูเ่พิ่มเติม จึง

ทาํใหมี้การจาํนวนประชากรมากข้ึน และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ชุมชน  ณ นคร ประชากร

ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น รับราชการ คา้ขาย เล้ียงสัตว ์ทาํสวน แต่ส่วนใหญ่

ของชุมชนรับราชการ 

อาณาเขตชุมชน ณ นคร 

- ทิศเหนือ                      ติดต่อ.ถนน.ประชาภิรมย ์ถนนดาํรงวงศ ์ถนนนรสุขอนุสรณ์ 

- ทิศใต ้                         ติดต่อ.คลองวชัรีบาํรุง 

- ทิศตะวนัออก              ติดต่อ..ยะกงั ๒ ณ นคร ซอย ๓, ๒,๑,๕ (ในซอย) 

 - ทิศตะวนัตก                ติดต่อ.ถนน.สุริยะประดิษฐ/์คลองชลประทาน(วชัรีบาํรุง) 

จํานวนประชากร 1,666 คน ครัวเรือน 769 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- วดัประชาภิรมย ์

- วหิารองคพ์อ่จตุคามรามเทพ 

 -การจดังานถนนขา้วยาํ ช่วงเทศกาลงานวนัสงกรานตเ์ดือนเมษายนของทุกปี 

- การตกับาตรขา้วสาร นํ้าตาลทราย ช่วงเขา้พรรษาของทุกปี 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ขนมพ้ืนเมืองกาละแม 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

  ประธานชุมชนบางนาค 

นายวุฒชัิย   นีรนาถภูวดล  

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8974369 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายวทิยา  บุญสม  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายทวีพงศ ์ สิวะสุภาพร        ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางอรัญญา สามเสาร์  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางกศุล   อ่ิมอุไร  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายทรงศิลป์ แสงเมล ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางอนงค ์ เม่งอาํพนัธ์ุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางนิรวรรณ อายศุนิล  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายจาํลอง   ชยับุญเมือง ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

ช่ือเดิมของชุมชนคือบา้นตากลํ่า เพราะสมยันั้นมีนายกลํ่า เอกนนท ์พร้อมพรรคพรวก

ไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัและก่อตั้งชุมชนเลก็ ๆ ข้ึน ต่อมาไดช้ยายอาณาเขตและมีบา้นเรือน

เพิ่มมากข้ึนจึงตั้งช่ือชุมชนวา่ “ชุมชนรัตนวณิชย”์ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๗ ไดข้อเปล่ียน

ช่ือจากชุมชนรัตนวณิชย ์เป็นช่ือชุมชนบางนาค 

อาณาเขตชุมชนบางนาค 

- ทิศเหนือ ติดต่อสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

- ทิศใต ้  ติดต่อชุมชนวดัประชาภิรมย ์

- ทิศตะวนัออก ติดต่อมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

- ทิศตะวนัตก ติดต่อหอ้งสมุดประชาชน 

จํานวนประชากร 1,205 คน ครัวเรือน 531 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ตลาดนดับางนาค  

-ร้านอาหารสวนกลว้ย 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลากเุลาเคม็ 

-ขนมพ้ืนเมืองทองหยบิทองหยอด 

-เบอเกอร่ี 

 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

  ประธานชุมชนบางนาค 

นายวุฒชัิย   นีรนาถภูวดล  

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8974369 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายวทิยา  บุญสม  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายทวีพงศ ์ สิวะสุภาพร        ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นางอรัญญา สามเสาร์  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นางกศุล   อ่ิมอุไร  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นายทรงศิลป์ แสงเมล ์  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นางอนงค ์ เม่งอาํพนัธ์ุ ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นางนิรวรรณ อายศุนิล  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายจาํลอง   ชยับุญเมือง ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

ช่ือเดิมของชุมชนคือบา้นตากลํ่า เพราะสมยันั้นมีนายกลํ่า เอกนนท ์พร้อมพรรคพรวก

ไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัและก่อตั้งชุมชนเลก็ ๆ ข้ึน ต่อมาไดช้ยายอาณาเขตและมีบา้นเรือน

เพิ่มมากข้ึนจึงตั้งช่ือชุมชนวา่ “ชุมชนรัตนวณิชย”์ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๗ ไดข้อเปล่ียน

ช่ือจากชุมชนรัตนวณิชย ์เป็นช่ือชุมชนบางนาค 

อาณาเขตชุมชนบางนาค 

- ทิศเหนือ ติดต่อสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

- ทิศใต ้  ติดต่อชุมชนวดัประชาภิรมย ์

- ทิศตะวนัออก ติดต่อมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  

- ทิศตะวนัตก ติดต่อหอ้งสมุดประชาชน 

จํานวนประชากร 1,205 คน ครัวเรือน 531 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

-ตลาดนดับางนาค  

-ร้านอาหารสวนกลว้ย 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ปลากเุลาเคม็ 

-ขนมพ้ืนเมืองทองหยบิทองหยอด 

-เบอเกอร่ี 

 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

 

ประธานชุมชนกาํปงตาโก๊ะ 

นายเปาซี เต๊ะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-1684993 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายต่วนอิสมาแอ อลัยฟุรี  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายนิรันดร์ หะยวีาเตะ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายอิสมาดี เจ๊ะฆอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอาบูอาเซ็ง เจ๊ะโซ๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวสุไรดา บินฮารง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายเปาซี  ลิเดะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายนิพนธ์ เสมอภพ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายกบูอลซู นิยมมุ่งธรรมะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

เดิมชุมชนกาํปงตาโก๊ะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ กาํปง แปลวา่หมู่บา้น ตาโก๊ะ 

แปลวา่ความกลวั  ซ่ึงเล่ากนัวา่มาจากความน่ากลวัของเจา้พระยาเมืองระแงะ ซ่ึงเป็น

คนเจา้ระเบียบและเคร่งครัดในการปกครอง และคนกลุ่มแรกท่ีเร่ิมเขา้มาก่อตั้ง

หมู่บา้นคือ ขา้ราชบริวารของเจา้พระยาเมืองระแงะท่ีตามมาคอยรับใชใ้นวงัเจา้พระยา

อาณาเขตชุมชนกาํปงตาโก๊ะ 

  - ทิศเหนือ                    ติดต่อเข่ือนท่าพระยาสาย             

  - ทิศใต ้                        ติดต่อชุมชนกแูบบาเดาะ                           

  - ทิศตะวนัออก             ติดต่อชุมชนบูรณะ                                   

  - ทิศตะวนัตก               ติดต่อชุมชนบางนาค 

จํานวนประชากร 1,063 คน ครัวเรือน 230 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ศาลเจา้แม่กวนอิม 

 - บา้นเทิดไทอ้งคร์าชนั ของนางพดุดี  คงศรี 

 - คลองวชัรีบาํรุง 

- มโนราห์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 



คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส : 

 

ประธานชุมชนกาํปงตาโก๊ะ 

นายเปาซี เต๊ะ 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-1684993 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุมชน 

นายต่วนอิสมาแอ อลัยฟุรี  ตาํแหน่ง  รองประธาน 

นายนิรันดร์ หะยวีาเตะ ตาํแหน่ง  เลขานุการ 

นายอิสมาดี เจ๊ะฆอ  ตาํแหน่ง  เหรัญญิก 

นายอาบูอาเซ็ง เจ๊ะโซ๊ะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจกรรมศาสนา วฒันธรรม 

นางสาวสุไรดา บินฮารง  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

นายเปาซี  ลิเดะ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายพฒันาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

นายนิพนธ์ เสมอภพ  ตาํแหน่ง  ฝ่ายสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 

นายกบูอลซู นิยมมุ่งธรรมะ ตาํแหน่ง  ฝ่ายกิจการสตรี เดก็และเยาวชน 

 

เขต3 
 

ประวตัชุิมชน 

เดิมชุมชนกาํปงตาโก๊ะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ กาํปง แปลวา่หมู่บา้น ตาโก๊ะ 

แปลวา่ความกลวั  ซ่ึงเล่ากนัวา่มาจากความน่ากลวัของเจา้พระยาเมืองระแงะ ซ่ึงเป็น

คนเจา้ระเบียบและเคร่งครัดในการปกครอง และคนกลุ่มแรกท่ีเร่ิมเขา้มาก่อตั้ง

หมู่บา้นคือ ขา้ราชบริวารของเจา้พระยาเมืองระแงะท่ีตามมาคอยรับใชใ้นวงัเจา้พระยา

อาณาเขตชุมชนกาํปงตาโก๊ะ 

  - ทิศเหนือ                    ติดต่อเข่ือนท่าพระยาสาย             

  - ทิศใต ้                        ติดต่อชุมชนกแูบบาเดาะ                           

  - ทิศตะวนัออก             ติดต่อชุมชนบูรณะ                                   

  - ทิศตะวนัตก               ติดต่อชุมชนบางนาค 

จํานวนประชากร 1,063 คน ครัวเรือน 230 ครัวเรือน 

จุดเด่นของชุมชน/ส่ิงทีเ่อกลกัษณ์ของชุมชน/สถานทีท่่องเทีย่ว 

- ศาลเจา้แม่กวนอิม 

 - บา้นเทิดไทอ้งคร์าชนั ของนางพดุดี  คงศรี 

 - คลองวชัรีบาํรุง 

- มโนราห์ 

กลุ่มอาชีพ /ผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์ชุมชน 

-ไม่มี 

 

 

 



 : คู่มือข้อมูลรายชื่อประธานชุมชน เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส


