โครงการสํารวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2555)
ิ ธิมนุษยชน
1. สท
หน่วยงาน
มูลนิธศ
ิ น
ู ย์ทนายความ
มุสลิม
[Muslim Attorney Center
Foundation (MAC)]

จ ังหว ัด
ยะลา
สงขลา
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส

เครือข่ายอาสาสมัครผู ้ช่วย
ทนายความ
[Southern Paralegal
Advocacy Network
(SPAN)]

สงขลา
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและ
เข ้าถึงความยุตธิ รรม
[Hak Asasi
Prikemanusiaan (HAP)]
สมาคมยุวมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย (ยมท.) –
ศูนย์ประสานงานสังคมสันติ

ยะลา

ยะลา

บ้าน/ที
ทํางาน

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ผูป
้ ระสานงาน

มือถือ

119/83 ม.9 ต.สะเตงนอก
อ.เมือง จ.ยะลา
7 ม.2 ต.บ ้านนา อ.จะนะ จ.
สงขลา
8/9 ถ.ยะรัง ซอย8 ต.จะบัง
ติกอ อ.เมือง จ.ปั ตตานี
119/83 ม.9 ต.สะเตงนอก
อ.เมือง จ.ยะลา
230/15 หมูท
่ ีS 13 ถนนโคก
เคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง
จ.นราธิวาส
7 ม.2 ต.บ ้านนา อ.จะนะ จ.
สงขลา
8/9 ถ.ยะรัง ซอย 8 ตําบล
จะบังตีกอ อําเภอเมือง
จังหวัดปั ตตานี
119/83 ม.9 ตําบลสะเตง
นอก อําเภอเมือง
238/15 ม.13 ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000
14 ถ.สิโรรส 3 ต.สะเตง อ.
เมือง จ.ยะลา

สิทธิพงษ์ จันทร
วิโรจน์ (เลขาธิการ)
อาดิลน
ั อาลีอส
ิ เฮาะ

089-8731626
081-5987688

086-2894499

อนุกล
ู อาแวปูเตะ

081-8987408

073-332439

073-332439

สาโรจน์ มะมิง

081-0956346

073-242210

073-242210

กมลศักดิT ลีวาเมาะ

081-3141785
081-6094095

ซุลกิฟลี สมานหะ

081-9696509

มูหมัดอัสมิง เปาะแนรี
ซอ

081-9900885

สุลย
ั มาน มะหะแซ

084-3123618

มูฮําหมัดเพาซ๊ อาลี
ฮา (ประธาน
เครือข่าย)
สาการียา เลาะยะผา

087-2909688

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

อับดุลอาซิซ ตาเด
อินทร์

โทรสาร

086-2894499

เว็บไซต์

sittipongnui@hotmail.com
adillaw9@gmail.c
om
anukul.law@gmail
.com
smar.mac@gmail.
com
wanyoohun@hot
mail.com

macmuslim.com

sed9928@gmail.c
om
m_asning@macm
uslim.com

081-9592046
086-4904188
086-4981341

sites.google.com
/site/macspan55
/

adinan.mac@gmai
l.com
mpz152@gmail.co
m

081-0978277

081-9571084

E-mail

chooya.hap@hot
mail.com

073-221665

073-241189

zizmustafa@hotm
ail.com
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โครงการสํารวจและจัดทําแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทํางานในภาคใต้
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2555)
หน่วยงาน
[Young Muslim
Association of Thailand
(YMAT)]
มูลนิธย
ิ ต
ุ ธิ รรมเพือ
S สันติภาพ
[Justice for Peace
Foundation (JPF)]
โครงการภาคใต ้ มูลนิธ ิ
ทรัพยากรเอเซีย
[Asian Resource
Foundation (ARF)]
โครการส่งเสริมการเข ้าถึง
ความยุตธิ รรมในสามจังหวัด
ชายเเดนภาคใต ้ มูลนิธ ิ
ผสานวัฒนธรรม

จ ังหว ัด

กทม
ปั ตตานี
ปั ตตานี

กทม

ทีอ
 ยูท
่ ส
ี ามารถติดต่อได้

ผูป
้ ระสานงาน

24/158 ซ.ลาดพร ้าว 21
จตุจักร กทม.10900
22/186 ถ.หนองจิก อ.
เมือง จ.ปั ตตานี
4/220 ม.1 ต.รูสะมิแล อ.
เมือง จ.ปั ตตานี

ประทับจิตร นีละ
ไพจิตร
ซีตค
ี อรีเย๊าะ อูเซ็ง

111 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสาร
วินจ
ิ ฉั ย สามเสนนอก กทม.
10310

มือถือ

บ้าน/ที
ทํางาน

โทรสาร

E-mail

เว็บไซต์

tubjit_moi@hotm
ail.com
sitikoriyoh@gmail.
com
arf_pattani@yaho
o.com

justiceforpeace.
org/

noinoipornpen@g
mail.com

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

081-4856475

02-9759975

02-9759975

073-331254

073-331254

ลุกมาน มะ

086-3321247
086-2926900
080-1390656

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

086-7093000

02-6934939

02-2753954

www.arfasia.org

[Cross Cultural
Foundation (CrCF)]
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