
ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง
1 9 กบ.1/2541 บา้นเกาะกลาง นายสาหนิ   คลองร้ัว 1 คลองประสงค์ เมืองฯ กระบ่ี 2540

2 10 กบ.2/2541 บา้นเขากลม นายสมคัร   พวงนุ่น 6 หนองทะเล เมืองฯ กระบ่ี 2540

3 7 กบ.3/2541 บา้นคลองแห้ง นายสา    บุตรแขก 5 อ่าวนาง เมืองฯ กระบ่ี 2540

4 34 กบ.4/2541 บา้นคลองนิน นายมาดเตม    วะเจดีย์ 6 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2540

5 61 กบ.5/2541 บา้นเขาฝาก นายหมาด     รักษากิจ 1 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2,540

6 90 กบ.6/2541 นูรุลอิสลาม นายโดบ    บุตรหวงั 1 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2540
(บา้นนาเหนือ)

7 87 กบ.7/2541 บา้นแหลมกรวด นายอาหมาด     น ้าใส 8 คอลขนาน เหนือคลอง กระบ่ี 2540

8 17 กบ.8/2541 บา้นควน นายเดีย     มาศโอสถ 1 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี 2540

9 45 กบ.9/2541 บา้นบ่อมะม่วง นายอิฐด่าริส    หมัน่ดา้เหร๊ะ 4 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2540

10 124 กบ.10/2541 บา้นท่าประดู่พฒันา นายอมรศกัด์ิ     ด ากุล 4 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2540

สถำนที่ตั้ง

ท ำเนียบศูนย์อบรมศำสนำอิสลำมและจริยธรรมประจ ำมัสยิด  จังหวดักระบ่ี



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

11 37 กบ.1/2545 บา้นหลงัสอด นายม่าหนาบ  ซ่ือตรง 1 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

12 60 กบ.2/2545 สามคัคีมสัยดิ นายเส๊ะ     เพียรกิจ 2 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

13 98 กบ.3/2545 คลองโตนด นายหมาดหรา    ร่าหีม 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

14 79 กบ.4/2545 บา้นทุ่ง นายศราวุฒิ     แขง็แรง 5 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
(บา้นคลอง 18)

15 35 กบ.5/2545 บา้นโล๊ะใหญ่ นายสุทธิศกัด์ิ     ร่ืนเริง 4 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

16 36 กบ.6/2545 บา้นร่าหมาด นายสาบี     บา้นควน 2 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

17 32 กบ.7/2545 บา้นปากคลอง นายหมาดญ่าเหล็น  บุตรสมนั 3 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

18 62 กบ.8/2545 ราปู นายร่อหมาด  ธรรมจิตต์ 1 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

19 31 กบ.9/2545 บา้นคลองยา่หนดั นายอนนัต ์    ปุตสะ 4 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

20 149 กบ.10/2545 ดารุ้ลมุตตากีน นายก้ิม   บุตรสมนั 6 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
(บา้นนาทุ่งกลาง)



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

21 93 กบ.11/2545 โหละบา้หรา นายมนจิตร   วะเจดีย์ 3 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

22 59 กบ.12/2545 โล๊ะตูหยง นายนิ     กสิคุณ 5 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

23 94 กบ.13/2545 สมพรพรุกม นายหมาดเหร็ม   รักษากิจ 2 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
        

24 63 กบ.14/2545 คลองโข่ง นายดลหละ้     ทิ้งอีด 2 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

25 139 กบ.15/2545 บา้นคลองโตบ นายยา่สาด     หวงัผล 8 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

26 145 กบ.16/2545 ดารุลเอียะห์ซาน นายเส็น     น ้าใส 4 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

27 33 กบ.17/2545 บา้นเจ๊ะหลี นายสมาน     แสวงผล 3 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

28 134 กบ.18/2545 นูรุลฮุดา นายสมโชค    มุดา 1 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
(บา้นหวัแหลม)

29 112 กบ.19/2545 บา้นทุ่งหยเีพง็ นายหมดั     พยายาม 4 ศาลาด่าน เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

30 163 กบ.20/2545 นูรุ้ลอีหม่าม นายจ ารัส     เก้ือชาติ 6 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
(บา้นคลองนินหวัหนอน)

31 81 กบ.21/2545 อามีนนัมุสลีมีน นายอุเส็น     บาเร็ม 2 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

32 137 กบ.22/2545 อลัยมุอา้ตุลอิสลาม นายสุเทพ     นุย้ขาว 2 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
(บา้นตน้ทงั)

33 76 กบ.23/2545 มุสลิมสามคัคี นายบูสนั     น ้าใส 1 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
บา้นขนุรายา

34 77 กบ.24/2545 ไทยอิสลามสามคัคี นายด่าเหร่     หวงัเสล่ 3 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

35 141 กบ.25/2545 นูรุ้ลอีหม่าน นายสฤษด์ิ     น ้าใส 6 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2543
(บา้นท่าควน)

36 57 กบ.26/2545 มุสลิม นายมดัสมาน    หวงัผล 2 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2543

37 24 กบ.27/2545 บา้นมากนั นายยหีาด    บุญชู 2 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2543

38 111 กบ.28/2545 มีสมาหุสดีน นายด ารงค ์   เริงสมุทร์ 3 แหลมสกั อ่าวลึก กระบ่ี 2543

39 27 กบ.29/2545 บา้นควนโอ นายห้าหวน    บา้นนบ 5 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2543

40 30 กบ.30/2545 บา้นในยวน นายหมนั     บุตรหล า 1 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2543

41 133 กบ.31/2545 อลัอิมรอน นายเหร็ม    สระวารี 6 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2543



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

42 กบ.32/2545 นูรุลฮูดา นายเกียรติศกัด์ิ  คชาวุฒิ 2 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2543

43 126 กบ.33/2545 นูรุลฮีดายะฮ์ นายไมตรี     แดงดี 1 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2543

44 102 กบ.34/2545 ดาริลมูฮายริีน นายฮจัยรีะยา   กองสิน 4 แหลมสกั อ่าวลึก กระบ่ี 2543

45 123 กบ.35/2545 อฎัดีนุ่นฮูดา นายกมล     บุตรปอด 2 บา้นกลาง อ่าวลึก กระบ่ี 2543

46 28 กบ.36/2545 บา้นนบใหม่ นายม่าสาด   มาตรบุตร 4 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2543

47 89 กบ.372545 ดารุลสลาม (บา้นกลาง) นายส าเหรบ   กะสิรักษ์ 3 บา้นกลาง อ่าวลึก กระบ่ี 2543

48 25 กบ.38/2545 บา้นอ่าวลึกน้อย นายสอาด     หมนัการ 3 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2543

49 43 กบ.39/2545 บา้นท่ามะพร้าว นายฮาเซม  เยบ็ปัก 9 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2543

50 88 กบ.1/2546 บา้นเขางาม นายยงยทุธ      หาสุด 1 บา้นกลาง อ่าวลึก กระบ่ี 2545

51 44 กบ.2/2546 บา้นห้วยลึก นายบูสนั      ใจแน่ 1 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2545
(ทรายขาว)

52 101 กบ.3/2546 ทรายขาว นายเจ๊ะอาหลี     คมข า 6 อ่าวนาง เมืองฯ กระบ่ี 2545



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

53 117 กบ 4/2546 นูรุ้ลอิหม่าน นายตา้หา     คลองร้ัว 11 กระบ่ีน้อย เมืองฯ กระบ่ี 2545

54 155 กบ 1/2547 บา้นคลองเนียง นายสาคร     เรือทอง 12 กระบ่ีน้อย เมืองฯ กระบ่ี 2546

55 75 กบ 2/2547 แหลมสอม นายสง่า      จะจิดี 4 หนองทะเล เมืองฯ กระบ่ี 2546

56 23 กบ.3/2547 บา้นน ้าจาน นายดะร่อหมาน       กูลหมาด 2 กระบ่ีน้อย เมืองฯ กระบ่ี 2546
     

57 96 กบ.4/2547 อลัมูวาฮีดีน นายสนอง    วงัพล 4 อ่าวนาง เมืองฯ กระบ่ี 2546
(บา้นนา)

58 69 กบ.5/2547 บา้นแหลมโพธ์ิ นายด ารงค ์     สารภี 6 ไสไทย เมืองฯ กระบ่ี 2546

59 6 กบ.6/2547 บา้นหว่างคลอง นายหมาดส้า   เกณฑบ์ุตร  4 กระบ่ีน้อย เมืองฯ กระบ่ี 2546
         

60 22 กบ.7/2547 บา้นอ่าวน ้าเมา นายสมจิตร      ห้าฝา 5 ไสไทย เมืองฯ กระบ่ี 2546

61 136 กบ.8/2547 บา้นเกาะกวาง นายประสาน   เตบบุตร 3 หนองทะเล เมืองฯ กระบ่ี 2546

62 5 กบ.9/2547 บา้นหนองทะเล นายสงัวรณ์     หลูโป 1 หนองทะเล เมืองฯ กระบ่ี 2546



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

63 72 กบ.10/2547 บา้นช่องพลี นายสามารถ     ค  าดี 1 อ่าวนาง เมืองฯ กระบ่ี 2546

64 8 กบ.11/2547 บา้นคลองจิหลาด นายดลหลา้    มุ่งกุง้ 3 ไสไทย เมืองฯ กระบ่ี 2546

65 128 กบ.12/2547 สนัติประชาสรรค์ นายสมศกัด์ิ     บ  ารุง 4 เขาทอง เมืองฯ กระบ่ี 2546

66 94 กบ.13/2547 บา้นเขาขาว นายส้าเหตุ     บา้นนพ 5 เขาคราม เมืองฯ กระบ่ี 2546

67 162 กบ.14/2547 บา้นคลองกรวด นายดาเรซ      ชูกุล 6 เขาทอง เมืองฯ กระบ่ี 2546

68 12 กบ.15/2547 มะขามทอง นายสบู      มุคุระ 2 เขาทอง เมืองฯ กระบ่ี 2546

69 104 กบ.16/2547 ประชาบ ารุง นายสะม่าแอน    ประทาน 3 เขาทอง เมืองฯ กระบ่ี 2546
        

70 14 กบ.17/2547 บา้นอ่าวนาง นายดล   มานพ 2 อ่าวนาง เมืองฯ กระบ่ี 2546

71 80 กบ.18/2547 บา้นในไร่ นายถาวร    ละงู 5 หนองทะเล เมืองฯ กระบ่ี 2546

72 130 กบ.19/2547 นูรุนอิบาดะห์ นายสมศกัด์ิ     หาเหม 1 คลองประสงค์ เมืองฯ กระบ่ี 2546

73 26 กบ. 20/2547 บา้นเหนือคลอง นายสาทอน  อ่าวลึกน้อย 2 บา้นกลาง อ่าวลึก กระบ่ี 2546



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

         
74 146 กบ.21/2547 นูรุลปาตะฮ์ นายม่าเส็น   โบบทอง 2 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2546

75 74 กบ.22/2547 ส้ออีฮีน นายสะปี     รักบุรี 5 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2546

76 122 กบ.23/2547 มุสลิมพฒันา นายร้อเหยด   ภกัดีอรัญ 6 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2546

77 82 กบ.24/2547 บา้นทรายขาว นายชิต   หมีนสอีด 2 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2546

78 115 กบ.25/2547 พฒันาอิสลาม นายอุดม     เหล็กมีผล 3 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2546

79 161 กบ.26/2547 ดารุลกียามุตดีน นายบูห้ลาด    สมบูรณ์ 5 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบ่ี 2547

80 109 กบ.27/2547 สงัคมอิสลาม นายม่าสาด   เจริญจิตร 3 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2547

81 4 กบ.28/2547 บา้นไหนหนงั นายกา้หรีม      วนัศุกร์ 3 เขาคราม เมืองฯ กระบ่ี 2547

82 97 กบ.29/2547 บา้นนาหวันอน นายสมยศ      ช่วงเรือ 5 ไสไทย เมืองฯ กระบ่ี 2547

83 19 กบ.30/2547 บา้นคลองประสงค์ นายหวาย     คลองร้ัว 2 คลองประสงค์ เมืองฯ กระบ่ี 2547



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

84 39 กบ.31/2547 บา้นคลองไคร นายวิรัช     กาด า 10 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2547

85 147 กบ.32/2547 บา้นคลองป้ิง นายวิรัช   ควนใต้ 4 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2547

86 127 กบ.33/2547 แหลมทองพฒันาวงัหิน นายประสงค ์  ขนานใต้ 6 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี 2547

87 41 กบ.34/2547 บา้นคลองขนาน นายบุญมา   ศรีเกิด 3 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี 2547

88 158 กบ.35/2547 อนัวารุดดีน นายห ้าหมาด   ประวงษ์ 3 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2547

89 70 กบ.36/2547 นุรุลฮิดายะ นายประสิทธ์ิ   รอดเกิด 7 ไสไทย เมืองฯ กระบ่ี 2547
(บา้นคลองหิน)

90 18 กบ.37/2547 คลองหมาก นายตาด    กูลดี 3 คลองพน เหนือคลอง กระบ่ี 2547

91 20 กบ.38/2547 บา้นคลองยวน นายอมร   โกบกุล 3 ตล่ิงชนั เหนือคลอง กระบ่ี 2547

92 116 กบ.1/2548 ด่ารุลยา่ดีด นายดา้หยบิ     ทอดทิ้ง 3 เขาคราม เมืองฯ กระบ่ี 2548

93 140 กบ.2/2548 นูรุลยนัน๊ะห์ นายหมีด    ถ่ินมาลา 6 เขาคราม เมืองฯ กระบ่ี 2548

94 83 กบ.3/2548 นูรุ้นยากีน นายเส    หมอ้น ้าร้อน 3 คลองประสงค์ เมืองฯ กระบ่ี 2548



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

95 40 กบ.4/2548 บา้นทุ่งครก นายหมาด     เครือทอง 11 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2548

96 107 กบ.5/2548 หาดา้หรนยูห่มู่อ๊ะ นายสยาม    ขาวเหลือง 6 ไสไทย เมืองฯ กระบ่ี 2548

97 85 กบ.6/2548 บา้นพรุเพง็ นายอะหมาด   สามารถ 6 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี 2548

98 152 กบ.7/2548 นูรุลฮีดายะห์ นายหร้อหาด     ห้าหวา 6 ห้วยน ้าขาว คลองท่อมฃ กระบ่ี 2548
(ควนใต)้

99 78 กบ.8/2548 นูรอตนอิสลาม นายอา้หลี     ระวงังาน 1 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2548
(บา้นศาลาพระร่วง)

100 150 กบ.9/2548 ดารุลอามาล นายอรุณ     มาศโอสถ 2 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี 2548
(บา้นห้วยโสก)

101 147 กบ.10/2548 บา้นทุ่งลอ้ นายสหมนั   รักบุรี 6 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2548

102 53 กบ.1/2551 คลองเขมา้ นายหลา้  กุลดี 4 คลองเขมา้ เหนือคลอง กระบ่ี 2551

103 21 กบ.2/2551 บา้นนานอก นายหมาน  เยีย่งอยา่ง 11 กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี 2551

104 50 กบ.3/2551 นูรุลซอละฮ์ (เขาตั้ง) นายแบ ้ คลอ่งแคล่ว 8 กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี 2551



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

105 164 กบ.4/2551 นูรุ้ลอิสลามียะห์ นายอ่าหมาด ประกายแกว้ 12 กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี 2551

106 154 กบ.1/2552 นูรุลมุตตากีน นายช านาญ  ยทุธกาศ 4 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2551

107 65 กบ.2/2552 บา้นหนองหลุมพอ นายมุกตาร์  สายวารี 4 คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี 2551

108 171 กบ.1/2553 บา้นห้วยจ าปูน นายมาโนช  หลงศรี 11 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2553

109 159 กบ.2/2553 นูรนอิหม่าน  (โคกแค) นายโสบ  ห้วยแหลม 3 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2553

110 166 กบ.3/2553 บา้นทบัควาย นายหร้อหนี  ห้วยลึก 2 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2553

111 48 กบ.4/2553 บา้นน ้าร้อน นายม่าสา   มโนรัตน์ 7 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2553

112 148 กบ.5/2553 นูรุ้นฮูดา  (บา้นคลองแค) นายตา้หยาด  อุ่นใจ 5 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2553

113 139 กบ.6/2553 บา้นหมุสา นายก่อเกียรติ  ศรีวาจา 5 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2553

114 71 กบ.7/2553 บา้นเกาะพีพี นายสงดั  ปราบดิน 7 อ่าวนาง เมือง กระบ่ี 2553

115 119 กบ.8/2553 นูหรนฮีดายะ๊ห์ นายอาเลบ  ช่วยรอด 5 เกาะลนัตาใหญ่ เกาะลนัตา กระบ่ี 2553



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

116 170 กบ.9/2553 บา้นทุ่งพฒันา นายศราวุฒิ  แขง็แรง 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตร กระบ่ี 2553
 

117 2 กบ.10/2553 ญมัอียาตุลมุสลีมีน นายวินยั  ใจดี 1 เขาคราม เมือง กระบ่ี 2553
 (บา้นทุ่ง)

118 180 กบ.11/2553 ดารุ้ลเอ๊ียะสาน นายแสล ้ มะหมดั 6 หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี 2553

119 168 กบ.12/2553 นูรุลเอ๊ียะซาน นายวงัหาด  แดงดาม 9 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2553

120 151 กบ.13/2553 นูรุลมูฮายรีีน นายสุภาพ  ภู่ทบัทิม 9 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบ่ี 2553

121 84 กบ.1/2558 บา้นควน นายตอ้ฟา  หลานด า ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2558

122 58 กบ.2/2558 ต่ิงไหร นายสมเดช  เศรษฐวิศิษฎก์ุล 5 เกาะศรีบายอ เหนือคลอง กระบ่ี 2558

123 42 กบ.3/2558 บา้นนา นายสหสั  ชาวนา 3 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2558

124 49 กบ.4/2558 บา้นทุ่งเสมด็ นายหมาดหร้า หมอน ้าร้อน 2 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2558

125 47 กบ.5/2558 บา้นห้วยน ้าขาว นายหาด หมดัเหย่ 1 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2558



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

126 176 กบ.6/2558 บา้นนาใหม่ นายอุเส็น  ลือแมะ 2 ห้วยน ้าขาว คลองท่อม กระบ่ี 2558

127 156 กบ.7/2558 อิสลาฮุล้มุสลีมีน นายอะหวาง บุญระเนียบ 8 เพหลา คลองท่อม กระบ่ี 2558
 (บา้นควนทึงๆ)

128 3 กบ.1/2559 บา้นแหลมป่อง นายสมชยั โสเช้ือ 3 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2558

129 183 กบ.1/2560 บิลาลบินรอบาฮ์ นายกาสาด เกาะหลาง 1 คลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

130 188 กบ.2/2560 นูญมุลมุฮาญีรีน นายวิชยั ขาวข า 2 เขาคราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

131 91 กบ.3/2560 บา้นคลองม่วง นายดนยั เกบุตร 2 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

132 129 กบ.4/2560 พฒันาอิสลามท่าพรุ นายมะหมูด รักดี 5 เขาทอง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

133 67 กบ.5/2560 กลางประจ าจงัหวดักระบ่ี นายสมศกัด์ิ ขาวเล็ก 2 ไสไทย เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

134 1 กบ.6/2560 จ าปาสระ นายมงคล ธรรมศรี 1 เขาทอง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

135 66 กบ.7/2560 บา้นนานอก นายวินยั ยะลา 6 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี 2559

136 121 กบ.8/2560 คลองหยเีร๊ะพฒันา นายส้าม่า ผลเงาะ 13 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2559



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

137 175 กบ.9/2560 ดารุสสลาม นายอา้สนั จงรักษ์ 3 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี 2559

138 174 กบ.10/2560 ขนุสมุทร นายยมอาด ร่ืนเริง 10 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2559

139 177 กบ.11/2560 บา้นทุ่งโตะ๊หยมุ นายห้าเส็น หมัน่เพียร 2 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2559

140 167 กบ.12/2560 ดารุสซุนนะฮ์ นายร่อหมาด ธรรมจิตต์ 8 เกาะหลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2559

141 38 กบ.13/2560 บา้นคลองยาง นายสมาน ใจบุญ 2 คลองยาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2559

142 194 กบ.14/2560 รอซีดะตุล้อิสลามียะห์ นายกิริหน้า บุญเทพ 4 ดินอุดม ล าทบั กระบ่ี 2559
(บา้นเขาดิน)

143 196 กบ.15/2560 กลางต าบลคลองพน นายเจ๊ะหมาด ยา่สนั 1 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี 2559

144 181 กบ.16/2560 ดารุสสลาม นายดลกอณี ยะเตะ๊ 5 คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี 2559

145 106 กบ.17/2560 เร่าร่อตุลอิสลาม นายกอ้เดด คนเรียน 2 แหลมสกั อ่าวลึก กระบ่ี 2559

146 157 กบ.18/2560 ประชาพฒันา นายก่อดาษ เหล่ชาย 2 เขาทอง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559



ล ำดบั ทะเบียน ใบอนุญำต ช่ือมัสยิด ช่ืออิหม่ำมประจ ำมัสยิด วนั/เดือน/ปี
ที่ เลขที่ เลขที่  ผู้ขอรับอนุญำต หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ที่จัดตั้ง

สถำนที่ตั้ง

147 29 กบ.19/2560 บา้นแหลมสกั นายอา้หมาด ดวงแกว้ 3 แหลมสกั อา้วลึก กระบ่ี 2559

148 192 กบ.20/2560 มาดินะฮ์ กระบ่ี นายกิตตน์ เจ๊ะโส้ ปากน ้า เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559

149 191 กบ.21/2560 อะฮ์ลิตตกัวา นายอหมดั มามาตย์ 1 คลองเขมา้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2559
(บา้นตน้ทวย)

150 160 กบ.22/2560 อ่าวทองหลาง นายบรรจง หวามาก 7 เกาะกลาง เกาะลนัตา กระบ่ี 2559

151 202 กบ. 1/2562 อตัตกัวา นายไพรัช  เจ๊ะสนั 3 เกาะลนัตาน้อย เกาะลนัตา กระบ่ี 2562

152 135 กบ.2/2562 บา้นหลงัเกาะ นายส้าและ หะยหีะสนั 7 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบ่ี 2562

153 71 กบ.3/2562 บา้นเกาะพีพี นายสงดั ปราบดิน 7 อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2562

154 95 กบ.1/2563 มสัยดินูรูลฮูดา บา้นไร่
ยาว

นายมนตรี  ขาวข า 1 เขาคราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2563

155 187 กบ.1/2564 มสัยดิบา้นดินแดงน้อย นายปิยะวิทย ์ ด านิล 6 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี 2563

ขอ้มูล ณ วนัท่ี  28  ธนัวาคม  2563
































