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ทําเนียบมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 

เขตกํากับดแูลของคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  เขต 1   

ต้ังในพื้นท่ีเขตคลองดุสิต 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดนูรุลอิสลาม 

(บางกระบอื) 

183  ซอยคานเรอื  ถนนสามเสน 23  แขวงนครไชยศร ี

เขตดสิุต  กรงุเทพฯ  10300 

อิหมามหวัง  ซอหมัด 

โทร. 02-585-3166, 086-546-1335 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตบางคอแหลม 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดบาหยัน 1  ซอย 75  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามรินทร  หมัดปองตัว 

02-211-7136 

2 มัสยิดบางอุทศ 2541  ตรอกบางอุทศิ  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามอารีย  ปราณี 

โทร. 02-688-0099, 087-701-1261 

3 มัสยิดดารุลอาบีดิน 

(ตรอกจันทน) 

1867  ตรอกวัดจันทนใน  ถนนเจริญกรุง   

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามสุขุม  เดนประภา 

โทร. 02-211-6976, 081-642-0486 

4 มัสยิดอัลอะติ๊ก 

(บางคอแหลม) 

454  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ  10120 

นายสันต ิ จติตสอาด 

โทร. 02-688-2229, 085-167-8323 

5 มัสยิดอัสสละฟยะฮ 

(ถนนตก) 

2827  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงบางคอแหลม 

เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ  10120 

นายการมิ  พันธสอาด 

โทร. 089-930-7355 

6 มัสยิดอมันนฤมิต 

(สาธุประดิษฐ) 

1264  ซอยวัดไผเงิน  ถนนจันทน  แขวงบางโคล 

เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามทองชุบ  ดาราฉาย 

โทร. 02-212-4247 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตบางรัก 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดบานอู 63  ซอย 46  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก 

เขตบางรกั  กรงุเทพฯ  10500 

อิหมามชัช  หะซาเล็ม 

โทร. 02-719-8135, 086-103-5635 

2 มัสยิดฮารูณ 25  ซอย 36  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก 

เขตบางรกั  กรงุเทพฯ  10500 

อิหมามธนารัช  วัชรพิสุทธ์ิ 

โทรศ 081-488-8154 

3 มัสยิดนูรุนนะซีฮะฮ 

(ตรอกไวด)ี 

76  ซอย 13  ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรกั 

กรงุเทพฯ  10500 

อิหมามปริญญา  ฟนดี ้

โทร. 089-031-7648, 089-031-7648 

4 มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีส

ตาน 

515  ซอย 39  ถนนเจริญกรุง  แขวงส่ีพระยา 

เขตบางรกั  กรงุเทพฯ  10500 

อิหมามการมิมูลา  มูลากุล 

โทร. 02-270-0910, 081-407-8916 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตปทุมวัน 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดอินโดนีเซีย 73/1  ซอยสนามคลี  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพิน ี

เขตปทมุวัน  กรงุเทพฯ  10330 

นายกวิน  บนิหะซัน  (เลขา) 

โทร. 02-654-2101, 086-050-3707 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตปอมปราบศัตรูพาย 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดมหานาค 18  ซอนกรงุแมน  ถนนกรงุเกษม  แขวงคลองมหานาค 

เขตปอมปราบฯ  กรงุเทพฯ  10100 

นายวิโรจน  รัมภักดิ์ 

โทร. 086-009-4491 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตพระนคร 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดจักรพงษ 70  ตรอกสุเหราจักรพงษ  ถนนจักรพงษ 

แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร  กรงุเทพฯ  10200 

อิหมามสุธี  ผลทวี 

โทร. 02-281-3243, 081-837-9901 

2 มัสยิดบานตึกดิน 

(ราชดาํเนนิกลาง) 

139  ซอยดาํเนนิกลาง  ถนนราชดาํเนนิ  แขวงบวรนเิทศ 

เขตพระนคร  กรงุเทพฯ  10200 

อิหมามกฤษดา  ศรผีล 

โทร. 02-281-3243, 086-306-7981 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตบางคอแหลม 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดญามีอุลคอ็ยรอด 

(บางอุทิศใน) 

208/1  ซอยบางอุทิศ  ถนนเจริญกรุง 95   

แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอหลม  กรงุเทพฯ  10120 

นายยิบ  เจะกาเซาะ  (คอเตบ็) 

โทร. 02-291-6586 

2 มัสยิดลิวาอุลอิสลาม 

(สาธุประดิษญ) 

206  ซอย 30  ถนนสาธุประดษิฐ  แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามหมัด  โตะทอง 

โทร. 02-212-1465, 085-917-8946 

3 มัสยิดดารุลมุสลิมีน 

(กล่ินช่ืนอุปถัมภ) 

196/2  ซอยช่ืนจิตร  ถนนชองนนทรี  แขวงชองนนทร ี

เขตยานนาวา  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามภาณุพงศ  อังกาต 

โทร. 02-321-6528 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตพญาไท 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดดารุลอะมาน 

(พญาไท) 

453  ซอย 7  ถนนเพชรบรุ ี แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทวี  กรงุเทพฯ 10400 

อิหมามมานติ  ทองแสง 

โทร. 02-375-2622, 081-325-1617 

2 มัสยิดเนียะมาตุลอิสลาม 

(มักกะสัน) 

660/114  ซอยจารุรัตส  ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงถนนเพชรบรุ ี เขตราชเทวี  กรงุเทพฯ 10400 

อิหมามสมชาย  แพจติต 

โทร. 02-651-6840, 089-125-7865 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตพญาไท  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

3 มัสยิดยามีอลุคอ็ยรยีะห 

(บานครัว) 

เชิงสะพานเจริญผล  ถนนบรรทัดทอง 

แขวงถนนเพชรบรุ ี เขตราชเทวี  กรงุเทพฯ  10400 

อิหมามประภาพ  วิจิตรตระการสม 

โทร. 02-216-1237, 083-298-6630 

4 มัสยิดซูลูกุลมุตตากีม 

(บานครัว) 

453  ตรอกวัดพระยายัง  ถนนบรรทัดทอง 

ราชเทวี  กรงุเทพฯ 10400 

อิหมามสงา  นาคชม 

โทร. 02-611-2286 

5 มัสยิดดารุลฟะละฮ 

(บานครัว) 

915  ซอยพญานาค  ถนนเพชรบรุ ี แขวงถนนเพชรบรุ ี

เขตราชเทวี  กรงุเทพฯ  10400 

อิหมามสมนึก  จิตรหยาดสุวรรณ 

โทร. 02-517-0124, 084-123-4989 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตสาทร 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดยะวา 707  ซอยโรงน้าํแขง็  ถนนสาทรใต  แขวงยานนาวา 

เขตสาทร  กรงุเทพฯ  10120 

อิหมามอามีน  หมัดปองตวั 

โทร. 02-675-6033 

 

เขตกํากับดแูลของคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  เขต 2   

ต้ังในพื้นท่ีเขตสวนหลวง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดอ้ัลกุบรอ 

(คลองเคล็ด) 

5  ซอยออนนชุ 29  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามณรงค  อรุณพูลทรัพย 

โทร. 081-639-7649 

2 มัสยิดอัลเอ๊ียะตซิอม 

(หัวปา) 

2  ซอยออนนชุ 73  ถนนสุขุมวิท 77  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามมุสตอฟา  ซอเซวี 

โทร. 02-321-6830, 081-447-0384 

3 มัสยิดยามิอุลอิสลาม 

(คลองตัน) 

2547  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงสวนหลวง   

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามนริศ  อามินเซ็น 

โทร. 02-318-2006, 089-533-0604 

4 มัสยิดนูรุลอิสลาม 

(บานปา) 

88  ซอย 20 แยก 7  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามไพจติร  สะและมัด 

โทร. 086-620-8826 

5 มัสยิดยามิอุนอิดฮาด 

(หัวหมากใหญ) 

2288  ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม)  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามอับดลุรอฮีม  และมัด 

โทร. 02-362-5090 

6 มัสยิดมานาฟอุลอิสลาม 

(คลองกะจะ) 

78  ซอยศิริถาวร  ถนนสุรีรามคําแหง  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามประสิทธ์ิ  สุขถาวร 

โทร. 02-718-8967, 089-494-2570 

7 มัสยิดอัลวารุลอับรอด 

(ซอยเจริญพัฒนา) 

14  ซอย 38  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามบญุรอด  นาคนาวา 

โทร. 02-318-6686, 089-765-1737 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตสวนหลวง  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

8 มัสยิดดารุลอามี 

(ศรีนครินทร) 

1  ซอยโสอุดร  ถนนศรีนครินทร  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามเกษม  โสอุดร 

โทร. 02-713-0171, 081-408-6102 

8 มัสยิดดารุลอามี 

(ศรีนครินทร) 

1  ซอยโสอุดร  ถนนศรีนครินทร  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามเกษม  โสอุดร 

โทร. 02-713-0171, 081-408-6102 

10 มัสยิดริยาดุลซอลิฮีน 

(หมูบานมิตรภาพ) 

552  ซอย 46  ถนนออนนุช  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามสุดิน  ยังโซะ 

โทร. 02-322-8875, 086-835-38274 

11 มัสยิดเราฎอติ้ลญันนะฮ 

(บานปา) 

1128/1  ซอย 20  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามบญุลอม  สาดและ 

โทร. 02-319-3802, 081-552-9577 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตประเวศ 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดอามานาตุลอิสลาม 

(ศาลาลอย) 

36  ซอย 71/1  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250 

อิหมามสนทิ  เอ่ียมฤทธ์ิ 

โทร. 02-321-3815, 081-626-0449 

2 มัสยิดยามีลุลอิสลาม 

(จระเขขบ) 

36  ซอย 66  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  แขวงประเวศ 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250 

อิหมามสมนกึ  อํานวยพร 

โทร. 02-726-8108, 082-328-8187 

3 มัสยิดอัลอาลาวี 

(บานมา) 

39  ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม)  แขวงประเวศ 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250 

อิหมามพิสิษฐ  อรุณพูลทรัพย 

โทร. 02-796-2225, 084-386-5552 

4 มัสยิดอันวุนนะห 

(คลองเคล็ด) 

11  ซอยสุภาพงษ1  แยก 9  ถนนศรีนครินทร 

แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250  

อิหมามประเสริฐ  อยูเปนสุข 

โทร. 02-330-8586, 085-099-8666 

5 มัสยิดเราะหมาตุลอิสลาม 

(สวนหลวง ร.๙) 

ซอย 55  ถนนศรีนครินทร  แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250 

อิหมามสนั่น  โตสมบูรณ 

โทร. 02-398-0091, 081-622-4970 

6 มัสยิดนูรุลอิบาดะห 

(หนองบอน) 

ซอย 70  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 

กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามอาหมัด  บนิอาวัง 

โทร. 02-321-8246, 089-814-7674 

7 มัสยิดยามิอลุอิบาดะห 

(ทางควาย) 

ซอย 59  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 

กรงุเทพฯ  10250 

นายปรชีา  บนิฮายีนชุ (คอเตบ็) 

โทร. 02-328-7326 

8 มัสยิดดารุลมุตตากีน 

(เกาะกลาง) 

73  ซอย 53  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

อิหมามสมาน  มะแกว 

โทร. 02-321-6147, 089-664-38/35 

9 มัสยิดกามาลุลอีมาน 

(คลองทยัชาง) 

279  ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม)  แขวงประเวศ 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250 

อิหมามฮาซัน  พุมเพ็ชร 

โทร. 02-726-0449 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตประเวศ  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

10 มัสยิดอัสสอาดะห 

(ซอยพัฒนาชุมชน) 

90  ซอย 65  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ 

เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

นายสวัสดิ์  เปล่ียนอํารุง (คอเตบ็) 

โทร. 081-481-1385 

11 มัสยิดซะหรอตุลอิสลาม 

(ประเวศ) 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  แขวงดอกไม  เขตประเวศ 

กรงุเทพฯ 10250 

อิหมามสมจัตร  บําเพ็ญกลึง 

โทร. 02-382-8950, 02-328-8773 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตวัฒนา 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดยะมีอุนอิสลาม 

(บางมะเขือ) 

242  ซอยปรดีพีนมยงค 4  ถนนสุขุมวิท 71 

แขวงพระโขนง  เขตวัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 

อิหมามอัลดลุเราะหมาน  เยนา 

โทร. 02-392-3975, 085-129-2290 

2 มัสยิดฮ่ีดายาตุลอิสลาม 

(สามอิน) 

40  ถนนสุขุมวิท 71  แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 

อิหมามบัณฑิต  วงศเดอร ี

โทร. 02-713-0393, 086-997-1739 

3 มัสยิดดารุลมุหซีนีน 

(บานดอน) 

573  ซอยประเสริฐสิษฐ  ถนนสุขุมวิท 49/14 

แขวงคลองตนัเหนอื  เขตวัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 

อิหมามอรณุ  บญุชม 

โทร. 081-654-3647 

4 มัสยิดบัดรูลมุมีนีน 

(ศาลาลอย) 

133/2  ซอยมีสวุรรณ 3  ถนนสุขุมวิท 71   

แขวงคลองตนัเหนอื  เขตวัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 

อิหมามปราโมทย  มีสุวรรณ 

โทร. 02-711-0452, 081-616-8582 

5 มัสยิดอัลคอยรยีะห 

(นวลนอย) 

105  ซอยนวลนอย  ถนนเอกมัย  แขวงคลองตนัเหนอื 

เขตวัฒนา  กรงุเทพฯ  10110 

อิหมามสมหวัง  แฉลมวารี 

โทร. 02-711-4147, 084-090-3023 

 

เขตกํากับดแูลของคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  เขต 3   

ต้ังในพื้นท่ีเขตคันนายาว 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดยันอียะตุลมุสลีมีน 

(สุเหราแดง) 

ซอย 46  ถนนเสรไีย  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว 

กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามวัชรชัย  เสนีวงศ 

โทร. 02-517-1941, 089-110-1941 

2 มัสยิดอัฃขเอาวกอฟ 

(กม. 8) 

127  ซอยเปรมฤทยั 1  ถนนรามอินทรา 46/1 

แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  กรงุเทพฯ  10230 

นายนเรศ  บนัมาลา  (คอเตบ็) 

โทร. 087-909-4966 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตดินแดง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดดารุลมูฮาญ่ีรีน 

(ดินแดง) 

43/27  ซอยชานเมือง  ถนนประชาสงเคราะห 

แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรงุเทพฯ  10320 

อิหมามประดิษฐ  ม่ิงสมร 

โทร. 02-644-1629, 081-804-3117 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตบางกะป 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดริดวานุนอิสลาม 

(คลองจั่น) 

2  ซอย 130  ถนนลาดพราว  แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามโรจนศักดิ์  มินสาคร 

โทร. 02-318-0441, 087-911-3633 

2 มัสยิดดารุลฮีบาดะห 

(หวัหมากนอย) 

49  หมูบานสวนสน  ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามสุธรรม  บุญมาเลิศ 

โทร. 083-984-1077 

3 มัสยิดนูรุลอิสลาม 

(วังใหญ) 

50  ซอย 15  แยก 1  ถนนกรงุเทพกรฑีา  แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามหวังซัน  เสนหา 

โทร. 08-736-0900, 081-615-4807 

4 มัสยิดยามีอลุอิสลาม 

(รามคาํแหง) 

98  ซอย 53  ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามสงวน  ฉิมหิรัญ 

โทร. 02-374-2588, 086-973-9723 

5 มัสยิดนูรุลอิบาดะห 

(คลองตรง) 

2  ถนนพระรามเกาตดัใหม  แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามอาลี  สุขถาวร 

โทร. 02-314-6346 

6 มัสยิดยามีอุลมตตะกีน 

(ลําสาลี) 

75  ถนนกรงุเทพกรฑีา  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป 

กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามประภาส  พวงศิริ 

โทร. 02-379-4689 

7 มัสยิดซีรอยุลอิบาดะห 

(พระรามเกา) 

346  ซอย 27  ถนนพระรามเกา  แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามอาหะหมัด  ขามเทศทอง 

โทร. 02-319-8522, 081-626-5851 

8 มัสยิดฟตฮุลบาร ี 346  ซอยเช่ือมสัมพันธ  ถนนรามคาํแหง   

แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมานวิโรจน  บุญมาเลิศ 

โทร. 02-377-1389, 081-427-8814 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตบีงกุม 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดยามิอลุมุบตาด ี

(บางเคยลาง) 

17  ซอย 6  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม 

กรงุเทพฯ  10240 

อิหมรามจํานงค.  สุขถาวร 

โทร. 02-956-6527, 081-649-4595 

2 มัสยิดมิฟตาฮุนยีนาน 

(ลําเจียก) 

ซอย 15  ถนนคลองลําเจยีก  แขวงคลองกุม  เขตบงึกุม 

กรงุเทพฯ  10240 

นายประเสริฐ  อับดุลเลาะ (คอเตบ็) 

โทร. 089-124-3989 

3 มัสยิดอัสสลาม 

(คลองกุม) 

61/2  ซอย 24  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุม 

เขตบงึกุม  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามทินกร  มีหิรัญ 

โทร. 02-373-9250 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตวังทองหลาง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดฮ่ีดายาตุลอิสลาม 

(ดอนสะแก) 

ซอย 96  ถนนลาดพราว  แขวงวังทองหลาง 

เขตวังทองหลาง  กรงุเทพฯ  10310  ๆ

อิหมามอารักษ  สันประเสริฐ 

โทร. 02-934-5785, 081-812-2913 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตวังทองหลาง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดเนียะมาตุลอิสลาม 

(ทบัชางลาง) 

37  หมู 15  ถนนทบัชางลาง  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามอดุลย  ทรงศิร ิ

โทร. 02-735-7159, 087-981-7795 

2 มัสยิดอัลยุซรอ 

(หลอแหล) 

19/19  หมู 8  ถนนราษฎรพฒันา  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามหมัดอาดัม  ศรีวิเศษ 

โทร. 02-373-5664, 089-533-3493 

3 มัสยิดยามีลุลอีบาดะห 

(ลาดบวัขาว) 

หมู 9  ถนนราษฎรพฒันา  แขวงสะพานสูง   

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามสนิท  อับดุลลา 

โทร. 02-518-1131 

4 มัสยิดนูรุลเอ๊ียะหซาน 

(ทับชางบน) 

39  ซอย 14  ถนนกรงุเทพกรฑีา  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามชูชาต ิ ทองดี 

โทร. 02-320-3261, 089-132-0326 

5 มัสยิดดารุลมูนีร 

(บานมาบน) 

130  ซอย 18  ถนนกรงุเทพกรฑีา  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ 10240 

อิหมามประสิทธ์ิ  อรุณพูลทรัพย 

โทร. 089-783-5304 

6 มัสยิดคอยริสซุนนะห 

(ลาดบวัขาว) 

33/7  หมู 9  ถนนราษฎรพฒันา  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามอนุรักษ  มุมณี 

โทร. 02-517-7607, 081-926-3721 

7 มัสยิดดารุนนาอีม 

(ทบัชางเชิงสะพาน) 

39/17  เชิงสัพานทบัชางคลองลาง  ถนนกรงุเทพกรฑีา 

แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามอภิวัฒน  พิณทอง 

โทร. 02-368-2593, 089-486-5343 

8 มัสยิดกันซุลญันนะฮ 

(พฤกษชาติ) 

20/18  ซอย 118  ถนนรามคาํแหง  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามอเนก  กล่ินมาลัย 

โทร. 02-729-0142, 087-980-7680 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตหวยขวาง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดอีมารอตุดดีน 

(คลองลาดพราว) 

128  ซอยสุวรรณมณี  ถนนประชาอุทิศ   

แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง  กรงุเทพฯ  10320 

อิหมามสมนกึ  อามินเซ็น 

โทร. 02-530-1729, 089-836-6396 

 

เขตกํากับดแูลของคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  เขต 4   

ต้ังในพื้นท่ีเขตคลองสามวา 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดกามาลุลอิสลาม 

(ทรายกองดนิ) 

12  ซอย 48  ถนนประชารวมใจ  แขวงทรายกองดนิใต 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามวินยั  สะมะอุน 

โทร. 02-543-7369, 083-711-2263 

2 มัสยิดดารุสสะอาดะ 

(คลองส่ีสามวา) 

ซอย 24  ถนนไมตรจีติ  แขวงสามวาตะวันออก 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามวุฒิ  ธิตะลักขณะ 

โทร. 02-993-1703, 081-889-2786 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตคลองสามวา  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

3 มัสยิดดารุลอีบาดะห 

(คลองสามวา) 

ซอย 38  ถนนหทยัราษฎร  แขวงสามวาตะวันตก 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามอับดุลเลาะ  หนุมสุข 

โทร. 02-943-8586, 081-331-1611 

4 มัสยิดยามีอะห 

(กีบหมู) 

11  ซอยคลองหนึง่  ถนนเจรญิพัฒนา  แขวงบางชัน 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามหวังหมัด  ศรีประยูร 

โทร. 02-919-0964 

5 มัสยิดฮ่ีดายาตุลอิสลามียะฮ 

(แสนแสบ) 

17  หมู 10  ถนนประชารวมใจ  แขวงทรายกองดนิใต 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามมูฮําหมัด  หมัดเซ็น 

โทร. 02-914-6871, 02-543-7627 

6 มัสยิดดารุสสลาม 

(คลองแปด) 

หมู 9  ซอย 7  ถนนไมตรจีติ  แขวงสามวาตะวันออก 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามไพศาล  เต็งหิรัญ 

โทร. 089-223-4024 

7 มัสยิดอิควานุลมุตตะกีน 

(เกาะขนุเณร) 

ซอย 63  ถนนประชารวมใจ  แขวงทรายกองดนิใต  เขต

คลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามหลอ  สุดประเวศ 

โทร. 084-163-7117 

8 มัสยิดกมาลุลอีมาน 

(วังตาหนวด) 

52  ซอย 13  ถนนประชารวมใจ  แขวงทรายกองดนิใต 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามทวี  วันหวัง 

โทร. 02-916-9452, 084-649-1537 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตมีนบุรี 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดอัลฮุดา 

(คลองสามประเวศ) 

ซอยทางลัดสุวนิทวงศ-รมเกลา  ถนนรมเกลา 

แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามเกษม  วงษอาร ี

โทร. 086-072-0093 

2 มัสยิดอิดดฮาดรอูลูมุดดีน 

(แสนแสบฝงใต) 

29/1  ซอย 17  ถนนราษฎรอทุศิ  แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 

อิหมามวุฒิวัย  หวังบู 

โทร. 02-543-8531, 089-811-0105 

3 มัสยิดเราะหฺมาตุลอิสลามียะ 

(บานเกาะ) 

ซอย 7  ถนนสุวนิทวงศ  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามอารีย  บัวเจริญ 

โทร. 089-777-8843 

4 มัสยิดซอลีฮสุสลาม 

(บางชัน) 

ซอยหมอมเจาสงางามสุประดิษฐ 2  ถนนเสรไีทย 

แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 

อิหมามเสนห  ลังเดง 

โทร. 02-517-6633, 081-613-7244 

5 มัสยิดอัลเอียะหซาน 

(ศาลาคู) 

หมู 5  ถนนราษฎรอุทิศ  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุร ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามมนัส  หม่ันเจริญ 

โทร. 02-989-0100, 085-177-4670 

6 มัสยิดอัตตั๊กวา 

(คลองสองตนนุน) 

21  ซอย 6  ถนนรมเกลา  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุร ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามอดลุ  มณฑากลีบ 

โทร. 081-932-4150 

7 มัสยิดซีรอยุดดีน 

(บานเกาะบวัขาว) 

ซอย 174  ถนนรามคําแหง  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุร ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามทวี  จอยรุง 

โทร. 089-109-9646 

8 มัสยิดอัลนุชรอ 

(คลองส่ีวังเลก) 

65  หมู 17  ถนนสุวนิทวงศ  แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 

อิหมามมูฮําหมัด  มุสโตฟาดี 

โทร. 02-377-8318, 085-088-7643 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตคลองสามวา  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

9 มัสยิดนูรุลฮีดายะห 

(ไผเหลือง) 

หมู 17  ถนนสุวนิทวงศ  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามเดนาน  อับดลุละมาน 

โทร. 02-914-8874 

10 มัสยิดนูรุลอิสลาม 

(คูคต) 

ซอย 117  ถนนรามอินทรา  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุร ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามสมพร  บญุมาเลิศ 

โทร. 02-517-1885,02-517-3431 

11 มัสยิดนูรุลฮาดา 

(คลองสองตนนุน) 

ซอย 14  ถนนรมเกลา  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุร ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามหมัด  แดงโกเมน 

โทร. 02-517-5617, 089-072-9018 

12 มัสยิดกมสลุลเอียะหซาน 

(แสงมาน) 

132  ซอยแสงวิมาน  ถนนราษฎรอทุศิ  แขวงแสนแสบ 

เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 

อิหมามสุรศักดิ์  มานวงศ 

โทร. 083-609-8336 

13 มัสยิดอันรูอยน 

(บงึขวาง) 

22/3  หมู 4  ถนนบงึขวาง  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามอับดุลเลาะ  หมัดนุรักษ 

โทร. 089-137-0903 

14 มัสยิดอัลชมาดาน ี

(มัซกัร) 

2/1  ถนนราษฎรอุทศ  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  

กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามอับดลุเราะหมาน  เดชเลย 

โทร. 085-080-9496 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตลาดกระบัง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดนาฟอะฮฺ 

(ลํานายโส) 

หมู 4  คลองลํานายโส  แขวงคลองสองตนนุน 

เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ  10520 

อิหมามลือชัย  อิสมัญ 

โทร. 086-840-2893 

2 มัสยิดดารุลมูฮายีรีน 

(ทับยาว) 

555/5  ถนนขมุทอง-ลําตองติ่ง  แขวงขุมทอง 

เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ  10520 

อิหมามอุดม  นาคนาวา 

โทร. 087-995-6810 

3 มัสยิดมานารุลฮูดา 

(ลําอายแบน) 

ซอย 5  ถนนขมุทอง-ลําตอยติง่  แขวงขมุทอง 

เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ  10520 

อิหมามบุคอรีย  อยูบํารุง 

โทร. 02-739-5238, 086-569-5238 

4 มัสยิดดารุลมุกีม 

(พระยาเพชร) 

113  หมู 1  ซอย 1  ถนนขมุทอง-ลําตอยติ่ง 

แขวงขมุทอง  เขตลาดกระบงั  10520 

อิหมามประสพ  อาบดีนี 

โทร. 02-739-3000 

5 มัสยิดดารุลมูอิบบีน 

(แมจันทร) 

31  ถนนคุณแมจันทร  แขวงคลองสองตนนุน 

เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ  10520 

อิหมามสมศักดิ์  โพธ์ิวัน 

โทร. 02-392-9188, 085-110-1717 

6 มัสยิดซิรอตุลญันนะห 

(ขมุทอง) 

188/1  ซอย 1  ถนนขมุทอง-ลําตอยติง่  แขวงขมุทอง 

เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ  10520 

อหมามอาหมัด  อาบดีนิ 

โทร. 02-704-1078, 089-797-3818 

7 มัสยิดอันนูร 

(รมเกลา) 

204/81  ถนนรมเกลา  แขวงคลองสองตนนุน  

เขตลาดกระบงั  กรงุเทพฯ  10520 

อิหมามอําพน  นะมิ 

โทร. 084-644-0716 
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เขตกํากับดแูลของคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  เขต 5  

ต้ังในพื้นท่ีเขตหนองจอก 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดดารุลมูฮิบีน 

(สนามกลางลํา) 

หมู 8  ถนนคลองสิบ-สิบส่ี  แขวงคูฝงเหนือ 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสวัสดิ์  สนนุกิจ 

โทร. 02-988-6970, 089-060-5789 

2 มัสยิดนูรุลอิสลาม 

(บานนาตบั) 

หมู 6  ถนนเลียบวาร ี แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสุบิน  จินดานาร ี

โทร. 02-989-8132, 081-208-5409 

3 มัสยิดนูรุลลอห 

(ลําโขล) 

7  ซอยมัสยิดลําโขล  ถนนสุวินทวงศ  แขวงลําตองติ่ง 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสวัสดิ์  ยูซบ 

โทร. 02-988-7080, 089-671-0380 

4 มัสยิดนูรุสสะลาม 

(บุโบรโตะเยาะห) 

ถนนเลียบวาร ี แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

นายสนิท หวังอับดุลเลาะห (คอเตบ็) 

โทร. 02-989-4289, 081-566-5392 

5 มัสยิดอัลยามีอะห 

(ลําอีรั้ว) 

ซอย 22  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด   

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามประชาพร  ขาํกา 

โทร. 02-988-0937, 086-993-0076 

6 มัสยิดคอยรุตตั๊กวา 

(ลําไทร) 

ซอยลําไทร  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามบรรจง  สมานตระกูล 

โทร. 02-543-1613, 089-812-1012 

7 มัสยิดคอยรุดดีน 

(ลําตนกลวย) 

31  ซอยหวังภักดี  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงงโคกแฝด 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามรอโซน  อับดุลสมัด 

โทร. 02-988-5238 

8 มัสยิดฮาซานุดดีน 

(ศาลาแดง) 

ถนนผดงุพันธ  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก   

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามเมษา  มะแอ 

โทร. 089-182-1424 

9 มัสยิดนูรุดดีน 

(บานเกาะคลอง 13) 

ถนนเลียบคลอง 13  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสมชาย  แสงศริิ 

โทร. 02-989-9225, 086-042-4610 

10 มัสยิดอิดารุลมีนา 

(หะยีมนีา) 

ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามวิสุทธ์ิ  สุไลมาน 

โทร. 02-988-3919, 089-411-3396 

11 มัสยิดอัลฮุสนา 

(เจียรดับ) 

ถนนมิตรไมตร ี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก   

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามวินิจ  สุมาลยศักดิ์ 

โทร. 02-988-6561, 086-600-6518 

12 มัสยิดดารุลนาอีม 

(สุเหราใหม) 

ซอยสุเหราใหม  ถนนผดุงพันธ  แขวงหนองจอก 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามหมัด  ดาบีดีน 

โทร. 02-989-9556 

13 มัสยิดดารุลมุตตะกีน 

(คูขวา) 

ซอยสุเหราคูวิทยา  ถนนเลียบวารี  แขวงคูฝงเหนือ 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามฮานาฟ  เชนขาว 

โทร. 02-543-1153, 081-580-3863 

14 มัสยิดดารุสสลาม 

(บาหยัน) 

ถนนเลียบวาร ี แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามชาตร ี แอนดารสิ 

โทร. 02-543-1248, 086-795-9207 

15 มัสยิดยําอุลอิควาน 

(ลํามดตะนอย) 

ซอยรวมพัฒนา  ถนนสุวินทวงศ  แขวงลําตอบติ่ง 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามยะยา  นนุาบ ี

โทร. 02-988-7207 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตหนองจอก  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

16 มัสยิดอัลเอียะหซฺาน 

(ลําเจดีย) 

ซอยโรงเรียนลําเจดีย  ถนนคู-คลองสิบ  แขวงคูฝงเหนือ 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

นายโกศล  โพธ์ิดังเจดีย (คอเตบ็) 

โทร. 089-442-6134 

17 มัสยิดดารลุอะมาน 

(ลําตอยตั่ง) 

ถนนสุวินทวงศ  แขวงลําตอยติ่ง  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสุลัยมาน  ดสีะเมาะ 

โทร. 087-936-0490 

18 มัสยิดดารุสซุนนี 

(กระทุงราย) 

30/7  ถนนมิตรไมตร ี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามมะยิด  อุสมาลี 

โทร. 02-989-6125 

19 มัสยิดดารุลนาฮีม 

(แบนชะโด) 

35  ซอบแนบชุโด  ถนนประชารวมใจ  แขวงคูฝงเหนือ 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามชา  ยอมิน 

โทร. 02-906-1785 

20 มัสยิดนูรุลกอดีม 

(ลําตอยติ่ง) 

ถนนสุวินทวงศ  แขวงลําตอยติ่ง  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสมคดิ  มะเตอรกี 

โ ทร. 02-543-3513, 081-208-6373 

21 มัสยิดฟาลาฮฺ 

(คลองเกา) 

ถนนคลองเกา  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอุดม  จอยรุง 

โทร. 02-988-6908, 087-008-4648 

22 มัสยิดดารุลกอนี 

(โตะนิล) 

ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสวัสดิ์  อัศอารีย 

โทร. 02-368-2998 

23 มัสยิดสะฟรุสซาลามฃ

(คลองสิบ) 

ถนนคู-คลองสับ  แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอารม  ทรพัยสมาน 

โทร. 02-543-2904, 089-685-2267 

24 มัสยิดดารุลมูกรอดรอบีน 

(ลําหิน) 

ถนนคู-คลองสิบ  แขวงคูฝงเหนือ  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามประสพ  ภูสําลี 

โทร. 02-906-1190, 089-770-9310 

25 มัสยิดดารุนนาซีฮะห 

(ลําแขก) 

ซอยโรงเรียนสุเหราลําแขก  ถนนสุวินทวงส 

แขวงลําผกัชี  เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสุดุด  อุหมัดละ 

โทร. 02-988-4626, 081-578-9334 

26 มัสยิดอัลฮิดายะห 

ลําบุหรี่พวง) 

ซอย 6  ถนนมิตรไมตร ี แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอนุสิทธ์ิ  สุขุมานันท 

โทร. 081-810-7787 

27 มัสยิดนุรุลยะกีน 

(ทาไข) 

ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสวาท  มูฮําหมัดเย็ง 

โทร. 02-988-4486, 089-895-9402 

28 มัสยิดดารุลฮาซานัย 

(คลองสิบเอ็ด) 

ซอย 4  ถนนคลองสิบ-สิบส่ี  แขวงคลองสิบ 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามศิริศักดิ์  สนนุกิจ 

โทร. 089-492-9252 

29 มัสยิดดารุซซอลีฮีน 

(คลองสอง) 

ซอยภูอารีย  ถนนสุวินทวงศ  แขวงลําตอยติ่ง 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามชาลี  รตันเกณ 

โทร. 02-988-7146, 081-206-7020 

30 มัสยิดเนี๊ยะมาตุลมักบูลีน 

(แบนใหญ) 

ซอย 22  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด   

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามวิรัช  รักกสิกร 

โทร. 02-988-0867 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตหนองจอก  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

31 มัสยิดยะมีอุลมุตตะกีน 

(ลําหินใต) 

ซอยเลียบคลองลําตนไทร  ถนนสุวินทวงศ   

แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

นายสนอง  ม่ันคง (บิหล่ัน) 

โทร. 02-989-8327 

32 มัสยิดซอลิฮุลมุสลีมีน 

ผลําตนกลวย) 

ซอย 25  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด   

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอรณุ  ทองเจอื 

โทร. 02-543-2152, 084-159-0767 

33 มัสยิดดารลุคอยรอต 

(เจียรดับ) 

ถนนเลียบวาร ี แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสมรัก  ปยําพันธุ 

โทร. 02-989-8495, 089-695-7511 

34 มัสยิดบิดายาตุลฮีดายะห ถนนคลองสิบส่ี  แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามทวี  มะดะเรส 

โทร. 089-493-7199 

35 มัสยิดซอลาฮุดดีน 

(โรงเรียนศาสนศึกษา) 

ถนนมิตรไมตร ี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอํานวย  โพธ์ิกระเจน 

โทร. 02-952-3513 

36 มัสยิดอัล-ฮาดยี ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสมทรง  นซูิ 

โทร. 02-988-4054 

37 มัสยิดนูรุลเอ๊ียะหซาน 

(ลําตาจนี) 

ซอยลําไทร  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามชวย  หวังสะมะแอล 

โทร. 02-988-0793, 089-773-0930 

38 มัสยิดซอลิฮุลอิสลาม 

(บึงเตย) 

ซอย 3  ถนนประชาสําราญ  แขวงหนองจอก 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามปราโมทย  เจริญสงา 

โทร. 089-454-9205 

39 มัสยิดดารุลมุมินีน 

(คูซาย) 

ถนนเลียบวาร ี แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสาโรจน  หมัดโนต 

โทร. 02-989-0145, 086-782-5474 

40 มัสยิดอัรเราะหมาน 

(หนองปลาหมอ) 

ซอย 6  ถนนมิตรไมตร ี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสมบัติ  ซูโอะ 

โทร. 02-543-2967, 089-032-8881 

41 มัสยิดอัสซายีดีน 

(หมอเศรษฐี) 

ถนนสกุลด ี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามเศรษฐา  กสุลด ี

โทร. 02-989-2070 

42 มัสยิดอัลอิศลาห ฺ ถนนสังฆสันตสุิข  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก   

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามเจริญ  โตะมาง ี

โทร. 02-988-3451, 081-731-8011 

43 มัสยิดดาริสซุนนะห ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสะมะแอน  มะแอ 

โทร. 02-989-9937 

44 มัสยิดอิบรอฮีม ถนนประชาสําราญ  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอิทธิพล  บรอฮีมี 

โทร. 02-989-2042, 085-328-8055 

45 มัสยิดอิบาดุลมุอฺมิน ซอย 12  ถนนเช่ือมสัมพันธ  แขวงโคกแฝด 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามสงา  มานยาชิ 

โทร. 02-543-2156 
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เขตกํากับดแูลของคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร  เขต 6 

ต้ังในพื้นท่ีเขตคลองสาน 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดเซฟ  

(ตกึขาว) 

ซอยชาวนาค  ถนนสมเดจ็เจาพระยา   

แขวงสมเดจ็เจาพระยา  เขตคลองสาน  กรงุเทมฯ 10600 

อิหมามมนสั  อับดลุลาใบ 

โทร. 02435-7608, 089-888-2499 

2 มัสยิดสุวรรณภูมิ ซอย 7  ถนนเจริญนคร  แขวงคลองตนไทร 

เขตคลองสาน  กรงุเทพฯ  10600 

อิหมามมนตรี  สวัสดี 

โทร. 02-861-2797 

3 มัสยิดกูวติลอิสลาม 

(ตกึแดง) 

ซอยหลังสวนสมเดจ็ยาฯ  ถนนสมเดจ็เจาพระยา 

แขวงคลองสาน  เขตคลองสาน  กรงุเทพฯ  10600 

อิหมาม น.ต.นาวิน  สาสนกุล 

โทร. 02-438-2824, 087-917-2365 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตจอมทอง 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดนูรุลยากีน 

(จอมทอง) 

ซอย 14  ถนนสุขสวัสดิ ์ แขวงจอมทอง 

เขตจอมทอง  กรงุเทพฯ  10150 

อิหมามอุมัด  เช้ือผูด ี

โทร. 02-477-0965, 089-103-6253 

 

ต้ังในพื้นท่ีเขตทุงครุ 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดดารุนนาอีม 

(ทุงครุ) 

ซอย 18  ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงทุงครู  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามสมนกึ  นะสานี 

โทร. 02-463-5181 

2 มัสยิดคอลิดีน ซอย 54  ถนนประอุทิศ  แขวงทุงครุ  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามอดิศักดิ์  นุชมี 

โทร. 086-780-6041 

3 มัสยิดดาริสสลาม ซอย 30  ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุงครุ  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามสวัสดิ์  เจริญกิจราษฎร 

โทร. 02-427-2210, 081-828-0139 

4 มัสยิดนูรุลหุดา ซอย 36  ถนนพุทธบชูา  แขวงบางมด  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามอิดเรส  เก็งมะลาพี 

โทร. 02-870-6767, 086-970-9346 

5 มัสยิดดาริลหะซัน 

(สอนสมบรูณ) 

ซอย 36  ถนนพุทธบชูา  แขวงบางมด  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามมน ู คลายจาด 

โทร. 085-133-6055 

6 มัสยิดอัลอิสตกีอมะห ซอย 69  ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุงครุ  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามสามารถ  ยูซุบ 

โทร. 02-426-1039, 086-588-1937 

7 มัสยิดอัตตักกวา ซอย 59   แยก 3  ถนนประชาอุทศิ  แขวงบางมด 

เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ  10140 

อิหมามสมบูรณ  โนรันต 

โทร. 02-426-1208 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตทุงครุ  (ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

8 มัสยิดดารุลอิบาดะฮ ซอย 36  ถนนพุทธบูชา  แขวงทุงครุ  เขตทุงครุ  

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามยงยุทธ  หวังนมินิ 

โทร. 02-873-8898, 085-060-0249 

9 มัสยิดเนยีะมะตลุลอฮ ซอย 72  ปนนประชาอุทิศ  แขวงทุงครุ  เขตทุงครุ  

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามสุรินทรื  ประเสริฐกรรณ 

โทร. 02-871-5347 

10 มัสยิดนูรุลฮิดายะห ซอย 62  ถนนประชาอุทิศ  แขวงทงครุ  เขตทุงคร ุ

กรงุเทพฯ  10140 

อิหมามนาฟ  สาลิกาขาํ 

โทร. 02-675-9334, 086-072-1962 
 

ต้ังในพื้นท่ีเขตธนบุรี 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดบางหลวง 

(กุฎขีาว) 

ซอยมัสยิดบางหลวง  ถนนเทศบาลสาย 1 

แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบรุ ี กรงุเทพฯ  10600 

อิหมามรอมดอน  หืว้มสากล 

โ ร. 02-466-6159, 083-050-9863 

2 มัสยิดสวนพลู ซอย 11  ถนนเทิดไทย  แขวงบางย่ีเรือ  เขตธนบุรี  

กรงุเทพฯ  10600 

อิหมามวิชัย  วัธนวาทิน 

โทร. 02-472-7020 

3 มัสยิดนูรุลมูบีน 

(บานสมเด็จ) 

ซอย 9  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบรุี 

กรงุเทพฯ  10600 

อิหมามสงา  ผนัผาย 

โทร. 081-298-2372 

 

ต้ังในพื้นท่ีเขตบางกอกนอย 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดกุฏีหลวง 

(กุฏีเจาเซ็น) 

ถนนพรานนก  แขวงบานชางหลอ  เขตบางกอกนอย 

กรงุเทพฯ  10700 

อิหมามเสถียรภาพ  สุขสําราญ 

โทร. 02-418-2078, 081-547-4661 

2 มัสยิดอันซอริซซุนนะห 

(บางกอกนอย) 

ซอยรมิคลองบางกอกนอย  แขวงอรณุอมรนิทร 

เขตบางกอกนอย  กรงุเทพฯ  10700 

นายชาครติ  กรมี ี (กรรมการ) 

โทร. 081-875-5328 

 

ต้ังในพื้นท่ีเขตบางกอกใหญ 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ซอย 28  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดอรณุ  เขตบางกอกใหญ 

กรงุเทพฯ  10600 

นายอดลุย  อหะหมัดจฬุา (คอเตบ็) 

โทร. 02-466-6232 

2 มัสยิดตนสน ถนนอรุณอมรินทรตัดใหม  แขวงวัดอรุณ 

เขตบางกอกใหญ  กรงุเทพฯ  10600 

นายวิบูลย  มุชขตารี (รกัษาการ) 

โทร. 081-173-3766 

3 มัสยิดดินฟลลาห ถนนอิสรภรพ  แขวงวัดอรณุ  เขตบางกอกใหญ 

กรงุเทพฯ  10600 

อิหมามโชคชัย  อาดมัอาลี 

โทร. 081-423-2457 
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ต้ังในพื้นท่ีเขตบางพลัด 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มัสยิดบางออ ซอย 86  ถนนจรญัสนทิวงศ  แขวงบางออ  เขตบางพลัด 

กรงุเทพฯ  10700 

อิหมามหมัดอราม  ทรงศิร ิ

โทร. 02-423-0480, 081-931-8677 

2 มัสยิดดารุล-อิหฺซาน 

(เพชรทองคาํ) 

ซอย 94  ถนนจรญัสนทิวงศ  แขวงบางออ  เขตบางพลัด 

กรงุเทพฯ  10700 

อิหมามสนั่น  เพชรทองคํา 

โทร. 02-424-6567, 089-691-4040 

 

มัสยิดในกรุงเทพฯ ท่ีไมไดจดทะเบียน 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

1 มูลนิธิเพ่ือศูนยกลาวง 

อิสลามแหงประเทศไทย 

ซอย 2  ถนนรามคาํแหง  แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250 

โทร. 02-314-5638, 02-314-3962 

2 มูลนิธิมัสยิดดัลฮุดา 

(กระทุมราย) 

ถนนมิตรไมตร ี แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามอับดุลฮาดี  มะกูด ี

โทร. 089-050-2963 

3 มูลนิธิอนุสรณกอดีรีย ถนนสังฆสันติสุข  แขวงกระทุมราย  เจตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

ประธานมูลนิธิ 

โทร. 085-935-9905 

4 มูลนิธิสันติชน ซอย 112  ถนนลาดพราว  แขวงพลับพลา   

เขตวังทองหลาง  กรงุเทพฯ  10310 

อิหมามชาญวุฒ ิ บญุชม 

โทร. 085-160-5121 

5 มัสยิดอัตเตาฮีด ถนนคู-คลองสิบ  แขวงคลองสิบ  เจตหนองจอก 

กรงุเทพฯ 10530 

อิหมามสุนนั  ลามอ 

โทร. 081-327-0170 

6 มัสยิดอุมัรอิบนุลคอฏฏอบ ถนนอยูวิทยา  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก 

กรงุเทพฯ  10530 

อิหมามไพฑูร  สะมะ 

โทร. 081-565-2005 

7 มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม ซอย 24  ถนนไมตรจีติ  แขวงสามวาตะวันออก 

เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ  10510 

โทร. 081-804-8663 

8 มัสยิดดารุลอิหซาน ซอย 50  ถนนหทยัราษฎร  แขวงสามวาตะวันตก 

เขตหนองจอก  กรงุเทพฯ  10510 

อิหมามอเนก  เหมศริ ิ

โทร. 02-931-9304, 081-866-1620 

9 มัสยิดนูรุลฮีดายาติ้ลอิสลาม 

(ทาเรือคลองเตย) 

135/144  อาคารแฟลต 9 ช้ัน 2  ถนนอาจณรงค 

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรงุเทพฯ  10110 

อิหมามอับดลุเลาะ  เดวีเลาะ 

โทร. 02-671-4785 

10 มัสยิดตัรกียาตุลเอ๊ียะหซาน ซอยโรงหนังสะพานใหม  ถนนพหลโนธิน   

แขวงอนสุาวรยี  เขตบางเขน  กรงุเทพฯ  10220 

อิหมามสมหวัง  พลีบัตร 

โทร. 086-973-0014 

11 มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ 

(กระทุมเสียปลา) 

ซอย 67  ถนนออนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ 

กรงุเทพฯ  10250 

โทร. 081-242-1618 

12 มัสยิดเอ๊ียะหยาอิลอิสลาม 

(ฟนฟูมรดกอิสลาม) 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ  แขวงประเทศ  เขตประเวศ 

กรงุเทพฯ  10250 

อิหมามประเสรฐิ  กาขาว 

โทร. 02-721-6313 
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มัสยิดในกรุงเทพฯ ท่ีไมไดจดทะเบียน(ตอ) 

ที่ ชื่อมัสยิด ที่ต้ังมัสยิด ชื่ออิหมาม / โทรศัพท 

13 มัสยิดอิบาดิรเราะหมาน ซอยโรงเรยีนสามแยกคลองหลอแหล  แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง  กรงุเทพฯ  10240 

อิหมามสมนึก  ยังศิริ 

โทร. 089-660-9826 
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