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1. สทิธมินษุยชน 
 

หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

มลูนธิศินูยท์นายความ
มสุลมิ  
 
[Muslim Attorney Center 
Foundation (MAC)] 

ยะลา 119/83 ม.9 ต.สะเตงนอก 
อ.เมอืง จ.ยะลา 

สทิธพิงษ์ จันทร
วโิรจน ์(เลขาธกิาร) 

089-8731626     sittipong-
nui@hotmail.com    

macmuslim.com  

สงขลา 7 ม.2 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.
สงขลา 

อาดลินั  อาลอีสิเฮาะ 081-5987688 086-2894499   adillaw9@gmail.c
om 

ปัตตานี 8/9 ถ.ยะรัง ซอย8 ต.จะบงั
ตกิอ อ.เมอืง จ.ปัตตานี 

อนุกลู อาแวปเูตะ 081-8987408 073-332439 073-332439 anukul.law@gmail
.com  

ยะลา 119/83 ม.9 ต.สะเตงนอก 
อ.เมอืง จ.ยะลา 

สาโรจน์ มะมงิ 081-0956346 073-242210 073-242210 smar.mac@gmail.
com 

นราธวิาส 230/15 หมูท่ีS 13 ถนนโคก
เคยีน ต.โคกเคยีน อ.เมอืง 
จ.นราธวิาส 

กมลศักดิT  ลวีาเมาะ 081-3141785 
081-6094095 

    wanyoohun@hot
mail.com 

เครอืขา่ยอาสาสมัครผูช้ว่ย
ทนายความ  
 
[Southern Paralegal 
Advocacy Network 
(SPAN)] 

สงขลา 7 ม.2 ต.บา้นนา อ.จะนะ จ.
สงขลา 

ซลุกฟิล ี สมานหะ 081-9696509 086-2894499   sed9928@gmail.c
om 

  

ปัตตานี 8/9 ถ.ยะรัง ซอย 8 ตําบล
จะบงัตกีอ  อําเภอเมอืง 
จังหวดัปัตตานี  

มหูมัดอสัมงิ เปาะแนรี
ซอ 

081-9900885     m_asning@macm
uslim.com  

sites.google.com
/site/macspan55
/ 

ยะลา 119/83 ม.9 ตําบลสะเตง
นอก อําเภอเมอืง 

สลุยัมาน  มะหะแซ 084-3123618 081-9592046 
086-4904188 

  adinan.mac@gmai
l.com  

นราธวิาส 238/15 ม.13 ตําบลโคก
เคยีน  อําเภอเมอืง  จังหวดั
นราธวิาส 96000 

มฮูําหมัดเพาซ๊ อาลี
ฮา (ประธาน
เครอืขา่ย) 

087-2909688 086-4981341   mpz152@gmail.co
m  

เครอืขา่ยสง่เสรมิสทิธแิละ
เขา้ถงึความยตุธิรรม 
  
[Hak Asasi 
Prikemanusiaan (HAP)] 

ยะลา 14 ถ.สโิรรส 3 ต.สะเตง อ.
เมอืง จ.ยะลา 

สาการยีา เลาะยะผา 081-0978277     chooya.hap@hot
mail.com  

  

สมาคมยุวมสุลมิแหง่
ประเทศไทย (ยมท.) – 
ศนูยป์ระสานงานสงัคมสนัต ิ
 

ยะลา 10 เทศบาล 1 ซ.2 ต.สะ
เตง อ.เมอืง จ.ยะลา 
95000 

อบัดลุอาซซิ ตาเด
อนิทร ์

081-9571084 073-221665 073-241189 zizmustafa@hotm
ail.com  
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หนว่ยงาน จงัหวดั ที�อยูท่ ี�สามารถตดิตอ่ได ้ ผูป้ระสานงาน มอืถอื 
บา้น/ที�
ทํางาน 

โทรสาร  E-mail เว็บไซต ์

[Young Muslim 
Association of Thailand 
(YMAT)]  
มลูนธิยิตุธิรรมเพืSอสนัตภิาพ 
  
[Justice for Peace 
Foundation (JPF)] 

กทม 24/158 ซ.ลาดพรา้ว 21 
จตจุักร กทม.10900 

ประทับจติร นลีะ
ไพจติร 

081-4856475 02-9759975 02-9759975 tubjit_moi@hotm
ail.com  

justiceforpeace.
org/ 

ปัตตานี 22/186 ถ.หนองจกิ อ.
เมอืง จ.ปัตตานี 

ซตีคีอรเีย๊าะ อเูซ็ง 086-3321247 
086-2926900 

073-331254 073-331254 sitikoriyoh@gmail.
com  

โครงการภาคใต ้ มลูนธิิ
ทรัพยากรเอเซยี  
 
[Asian Resource 
Foundation (ARF)] 

ปัตตานี 4/220 ม.1 ต.รูสะมแิล อ.
เมอืง จ.ปัตตานี 

ลกุมาน  มะ 080-1390656     arf_pattani@yaho
o.com  

www.arf-
asia.org 

โครการสง่เสรมิการเขา้ถงึ
ความยุตธิรรมในสามจังหวัด
ชายเเดนภาคใต ้มลูนธิิ
ผสานวัฒนธรรม  
 
[Cross Cultural 
Foundation (CrCF)] 

กทม 111 ซ.สทิธชิน ถ.สทุธสิาร
วนิจิฉัย สามเสนนอก กทม.
10310 

พรเพ็ญ คงขจรเกยีรต ิ 086-7093000 02-6934939 02-2753954 noinoipornpen@g
mail.com  

www.crcf.or.th, 
voicefromthais.
wordpress.com 

 


