
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

            1 นำง กชพร ทรัพย์บ ำรุง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

            2 นำง กนก โต๊ะอำจ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

            3 นำย กมล รังบุบผำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

            4 นำย กมล สลำมเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

            5 น.ส. กมลรัตน์ รัตนภิบำล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

            6 นำง กรณิศ สุขถำวร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

            7 น.ส. กรองกำญจน์ มินสำคร หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

            8 นำง กริษนำ นุ่งอำหลี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

            9 นำง กรือสง สำเร๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           10 นำง กรุณำ อ ำพรโยธิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           11 นำง กรุณำ สุขประชำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

           12 นำย กฤตบุญ เส็นขำว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

           13 นำย กฤษฎำ สุขสถิตย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           14 นำย กฤษณะ บินมำรำเฮม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           15 น.ส. กฤษณำ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           16 น.ส. กฤษณำ อำด ำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

           17 นำย กฤษดำ กระเต็มหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           18 นำย กฤษดำ ปำทำน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

           19 น.ส. กฤษหนำ มำลิกัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           20 นำย ก่อซำง แซ่หล่อ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

           21 นำย กอเซ็ง สำแลแม หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

           22 นำย กอเซ็ง ดิง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

           23 นำย กอเซ็ม รอมลี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           24 นำย กอเซ็ม พูลทรัพย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           25 นำย กอเด็ง มะแซ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

           26 นำย กอเดช โต๊ะหลี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

           27 นำย กอเดร์ กูโน หจก. ตัลบิยะห์

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)
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           28 นำย กอเดร์ กะเด็ง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

           29 นำย กอเดร์ อำแว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

           30 นำย กอเดร์ มะลี หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

           31 นำย ก๊อฟฟำร่ี มะหะหมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

           32 นำง กอมำริย๊ะ ปรีชำนพคุณ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

           33 นำง กอมำรียะห์ เจ๊ะด๊ะ หจก. วำลิด ทรำเวิล

           34 นำง กอลิเดำะ บุญจินดำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           35 นำง กอลีเยำะ กอล ำ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

           36 น.ส. กอลีเยำะ ลำเต๊ะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

           37 น.ส. กะลือซง กือแนะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

           38 นำง กะเลซง บันนำพงษ์ หจก. อัลอำดำละห์

           39 นำย กะเส็ม อินตัน หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

           40 นำง กะโสง สมเกษร หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

           41 นำง กัญจน์ชญำ หนูพุฒ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           42 น.ส. กัญญำ เสือสมิง บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

           43 นำง กัญญำ นุชเซ๊ำะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

           44 นำง กัญญำภัค จันทำเมธำพร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           45 น.ส. กัญยำณี เตบบุตร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

           46 นำง กัณทิมำ อีซอ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

           47 นำง กันยำ อีดเกิด หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

           48 นำย กัมปนำท นำดำมัน หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

           49 นำง กัลยำ ดำรำฮีม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           50 น.ส. กัลยำ สังข์จันทร์ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

           51 น.ส. กัลยำ ระถะกำร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

           52 นำง กัลยำณี เบ็ญฮำวัน หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

           53 นำง กัสมำ ดำโอ๊ะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

           54 น.ส. กำญจนำ หมัดอะด ้ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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           55 น.ส. กำญจนำ ฉำบสุวรรณ์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

           56 น.ส. กำญจนำ หมัดซำและ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

           57 น.ส. กำนดำ ประกอบผล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

           58 นำง กำนดำ แสงวิมำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

           59 นำย กำมำลุดดีน ภู่ทับทิม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

           60 น.ส. กำมีละ สำอะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

           61 น.ส. กำมีละ และลำซอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

           62 นำย กำเมน ปรีชำนพคุณ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

           63 นำง กำย๊ะ มะรือสะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

           64 นำย กำริง สะมะแอ หจก. อัลอำดำละห์

           65 นำย กำรีม หมัดซำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           66 นำย กำรีม พลีบัตร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           67 นำย กำรียำ เจ๊ะเหำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

           68 นำย กำรียำ สำมะเอะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

           69 นำย กำรุณ จุนเด็น บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

           70 นำง กำลำโซม แชเปีย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

           71 นำง ก ำมะเร้ียะ เจจือ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

           72 น.ส. กิจติมำ และอ่ิม บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

           73 นำย กิตติ โพธ์ิทอง หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

           74 นำย กิตติพันธ์ ภิรมย์รักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           75 น.ส. กิตติยำ เพ็งสะและ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

           76 นำย กิตติศักด์ิ แสงมำน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

           77 นำย กิติ ศรีสุข บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

           78 นำง กิติมำ รัตนบัวทอง หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

           79 ด.ญ. กิสติน่ำ ศำสนอนันต์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           80 น.ส. กีบ๊ะ เหลำะเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           81 น.ส. กีรติ ทรัพย์สมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

หน้าท่ี 3 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

           82 นำย กุมภำ ด๊ะศิริ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

           83 น.ส. กุลทินี เซ็มมี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

           84 น.ส. กุลนำรี โยธำสมุทร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

           85 นำย กุลปรีดำ เลำะวิถี บจก. มักกะห์ เกตเวย์

           86 นำง กุลสตรี บำกำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

           87 น.ส. กุสุมำ สลำมเต๊ะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

           88 น.ส. กุสุมำ เลำะเด บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

           89 น.ส. กุหลำบ พุ่มเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

           90 นำง กูกำมำ อำเบะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

           91 น.ส. กูฉะ บิสนุม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           92 น.ส. กูดำ กูแต หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

           93 น.ส. กูดำรีย๊ะ ตวนสุหลง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

           94 นำย กูดำเร๊ะ กูยำหยำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           95 นำย กูบำรง ทำนำแม หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

           96 นำย กูสำเฮะ ลองสือรี หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

           97 นำง กูอัน ดำรำหมำนเศษ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

           98 นำง กูอำซนัน ดำจริง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

           99 น.ส. กูอำดีละ ยูโซะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         100 นำง กูฮัฟซะฮ เบญจมันต์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         101 น.ส. กูฮำสนะ กูจิ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         102 นำย เกริก เกิดอยู่ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         103 นำง เกศรำ หวังสะและฮ์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         104 นำง เกศวลี อีซอ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         105 น.ส. เกศินี จงมนตรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         106 นำย เกษม ยำมำแล หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         107 นำย เกษม สุหลง หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         108 นำย เกษม หมัดนุรักษ์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์
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         109 นำย เกษม เดชเลย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         110 นำย เกษม สันเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         111 นำย เกษมศักด์ิ นุชมี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         112 นำย เก่ำะเดช สุขแสง หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         113 น.ส. แก่น จงเก้ือ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         114 น.ส. แก้วตำ มุดทรัพย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         115 นำย โกตำอู ตระกูลวัฒนศิลป์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         116 นำย โกวิทย์ มูลำกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         117 นำย โกศล ละเสม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         118 นำย ไกรลำศ วงศ์อิศเรศ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         119 นำย ขจรศักด์ิ ดีลำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         120 นำง ขนิษฐำ สำลีหมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         121 น.ส. ขนิษฐำ มำรีกำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         122 นำง ขวัญใจ หิมะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         123 นำง ขวัญฤทัย มะแก้ว บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         124 นำง ขอปือเสำะ แวเดง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         125 นำง ขอรีเย๊ำะ ดอเล๊ำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         126 นำง ขอลีเย๊ำะ สุหลง บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         127 น.ส. ขัตติยำ ผิวเหลือง หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         128 นำย คนองเดช หมินหมะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         129 นำย คมสัน สุหร่ำย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         130 น.ส. คอซีเยำะ สะมะอิ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         131 นำง คอไซหม๊ะ หะยีหวัง หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         132 นำง คอดำรียะห์ เสกเมธี หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         133 น.ส. คอดีเยำะ มิด ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         134 น.ส. คอดีเย๊ำะ สำและ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         135 น.ส. คอตีเยำะ เจะนะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด
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         136 น.ส. คอตีเยำะ สำและ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         137 นำง คอบเซำะ สำและ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         138 นำง คอบือเซำะ หะยีเจะแว หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         139 นำง คอบือเสำะ บือแน บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         140 น.ส. คอปือเสำะ วำเซ็ง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         141 น.ส. คอพีเย๊ำะ สะตะระ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         142 น.ส. คอยีหม๊ะ มะแซ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         143 นำง คอเย๊ำะ ตำนี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         144 นำย คอรี เจ๊ะหลง หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

         145 นำง คอรีเยำะ ประศรี หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         146 นำง คอรีเยำะ สวยงำม หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         147 น.ส. คอรีเย๊ำะ สำแม หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         148 น.ส. คอลำตี ปอสอตี หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         149 นำง คอลีเปำะ หะมำแย หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         150 น.ส. คอลีฟะ บนซำมิน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         151 น.ส. คอลีเยำะ เจ๊ะดีแม หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         152 น.ส. คอลีเยำะ หำมะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         153 นำง คอลีเยำะ ดูมีแด หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         154 นำง คอลีเยำะ อ่ิปง หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         155 น.ส. คอลีเยำะ นะดำรำนิง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         156 นำง คอลีเยำะ เจ๊ะเล๊ำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         157 นำง คอลีเยำะ แอมิ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         158 น.ส. คอลีเยำะ หะยีมะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         159 นำง คอลีเยำะ มะรือสะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         160 น.ส. คอลีเย๊ำะ เจะหะมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         161 นำย คอเละ ดำจริง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         162 นำย ค ำรณ นิลงำม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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         163 นำง ค ำหอม มุสเล็ม หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         164 นำย คุณำกร แอด ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         165 น.ส. ฆอรีเย๊ำะ เจ๊ะเล๊ะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         166 น.ส. จงจิต เลเด็น หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         167 น.ส. จงจิต หลีกำ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         168 นำง จรรยำ ภู่ยอดย่ิง หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         169 น.ส. จรวยพร อินทยำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         170 นำย จรัญ ขันธชัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         171 นำย จรัญ หวังสะและฮ์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         172 นำย จรัส พันธ์ุพฤกษ์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         173 น.ส. จรัสศรี โต๊ะส ำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         174 น.ส. จริยำ ต ำหล๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         175 นำง จริยำ มังประเสริฐ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         176 น.ส. จริยำ เกษมสวัสด์ิ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

         177 นำย จรุงรัตน์ หวังรวยนำม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         178 นำย จักรกฤช มำนน้อย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         179 ส.อ. จักรกฤษ พ่วงเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         180 นำย จักรกฤษ ประทีปโชติ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         181 นำง จันทนำ เอ่ียมจงจันทร์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         182 นำง จันทนำ อำดัม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         183 น.ส. จันทนำ นำหรุ่น หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         184 นำง จันทนี แย้มบรรจง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         185 นำง จันทร์แสง กวีเขตต์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         186 น.ส. จันทิมำ ไกรชิต หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         187 นำง จันทิมำ โรจน์วัฒน์วิบูลย์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         188 นำง จันธิรำ แสนเสนำะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         189 น.ส. จัสมิน อนุกูล หจก. ดีเจริญ ฮัจย์
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         190 นำย จำตุรันต์ ลักษณำวิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         191 นำง จำนุรัตน์ อนันตชำติ บจก. บำรำกัต ทรำเวล

         192 นำย จำมร พุ่มหิรัญ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         193 นำง จำรุณี มะหะหมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         194 นำง จำรุวรรณ ชัยชนะพูนผล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         195 น.ส. จำรุวรรณ สันประเสริฐ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         196 นำง จำรุวรรณ ทรัพย์สมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         197 นำย จำรุวัตร์ พิมพิสัย หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         198 นำย จ ำนงค์ สุขถำวร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         199 น.ส. จ ำรัส บินหะรุณ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         200 น.ส. จิตตรำ จันทร์อุทัย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         201 น.ส. จิตตรำ ช่ืนกมล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         202 นำย จิตรกร บินหะยีอำรง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         203 นำง จิตรสุดำ กูยำหยำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         204 นำง จิตรำ สุพำพร หจก. อัสลัม ทรำเวล

         205 นำง จิตรำพร บัวศรี บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         206 น.ส. จิตรำภรณ์ หมัดสะและ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         207 นำง จินดำ หมัดอำด ้ำ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         208 น.ส. จินต์ขจี สิริไชยธนัญธร หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

         209 น.ส. จินตนำ ร่ืนพิทักษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         210 นำย จิรภำส กำรพงศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         211 นำย จิรัฏฐ์ จงมนตรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         212 น.ส. จิรำภรณ์ จีนซ่ือ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         213 น.ส. จิรำภรณ์ ชำยชำญณรงค์ บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเรำะห์

         214 นำย จิรำยุส ซอหิรัญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         215 นำง จีรนันท์ อังคำรวัลย์ หจก. ตัลบิยะห์

         216 นำย จีรวัฒน์ ไกรชิต หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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         217 นำย จีรวัต จ ำปำดะ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         218 น.ส. จุฑำกำญจน์ ก ำลังงำม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         219 นำง จุรี จ ำปำดะ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         220 นำง จุรีรัตน์ ทวีพูล หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         221 น.ส. จุฬำทิพย์ มูเนำวำเรำะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         222 น.ส. จุฬำลักษณ์ อับดุลลำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         223 นำย เจตริน เดวี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         224 นำย เจน ศรีริภำพ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

         225 น.ส. เจนจิรำ ลีแอล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         226 นำง เจนจิรำ แป๊ะประภำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         227 นำย เจริญ เจ๊ะซ ำและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         228 นำย เจริญ อำด ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         229 น.ส. เจศณีย์ ดีเจริญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         230 นำย เจษฎำ ลุงแหลง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         231 นำง เจ๊ะกำย๊ะ สะตือบำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         232 น.ส. เจะกียำห์ ยะพำ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         233 น.ส. เจะเจำะ เจะโวะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         234 นำง เจ๊ะซง เจ๊ะโซะ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

         235 นำง เจ๊ะซง แวหำมะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         236 น.ส. เจ๊ะซีตี เจ๊ะสือนิ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         237 นำย เจะโซะ เจะแม หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         238 นำย เจะโซะ หะมะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         239 น.ส. เจะไซนะ หะยีแยนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         240 นำย เจ๊ะดอหะ อำลี หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         241 นำง เจ๊ะตีเมำะ แวกำเดร์ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         242 นำย เจะเตะ กำเซ็ง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         243 นำง เจ๊ะบีเด๊ำะ ยูโซะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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         244 นำง เจะบูงอ ลำเต๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         245 น.ส. เจะปำตีเมำะ เจะอำลี หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         246 นำง เจ๊ะมะสะด๊ะ เซ็ง หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         247 นำย เจ๊ะมักตำ เจะอำลี หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         248 นำง เจะมำเหรียม หมันหลี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         249 นำง เจ๊ะมีเนำะ อีปง หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         250 น.ส. เจะแย ดำโอะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         251 น.ส. เจะแยนะ เปำะอะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         252 นำง เจ๊ะรอกีเย๊ำะ วำหนิ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         253 นำง เจะรอกีเยำะห์ ดือเระ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         254 นำง เจะรอซีดะห์ เจะมำมะ หจก. อัลอำดำละห์

         255 น.ส. เจะรอเมำะ เจ๊ะโอ๊ะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         256 น.ส. เจ๊ะรอเม๊ำะ ดอเล๊ำะ หจก. ตัลบิยะห์

         257 น.ส. เจ๊ะรอเม๊ำะ วำเต๊ะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         258 นำง เจะรำนิง ฮัจยีสูหลง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         259 น.ส. เจะโรฮำณี เจะอุมำ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         260 นำย เจะเลำะ สำและ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         261 นำย เจะแล๊ะ และล๊ะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         262 นำง เจะวอ สะแลมัน หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         263 นำย เจ๊ะวำรี ทัพพันธ์ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         264 นำย เจะสะดี กำเซ็ง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         265 นำย เจ๊ะสะมะแอ มะเด็ง หจก. ตัลบิยะห์

         266 นำย เจะสือนิ มุสิกสิน หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         267 นำง เจะโสม สันเบ็ญหมัด หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         268 นำง เจ๊ะหน้ำ หลำวหล้ำง หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         269 นำย เจะหมำด ชอบหวำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         270 น.ส. เจะหยำม เจะเลำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
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         271 นำย เจะอำมะ เจ๊ะอำมะห์ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         272 นำย เจะอูเซ็ง เจะมำมะ หจก. อัลอำดำละห์

         273 นำย เจ๊ะอูเซ็ง แวโดะ หจก. ตัลบิยะห์

         274 น.ส. เจะแอเสำะ เจะโวะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         275 นำง เจะฮำยีย๊ะ ลำเตะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         276 น.ส. ฉวี ร่ืนพิทักษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         277 น.ส. ฉะโหลม แหละโต๊ะสอ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         278 นำย ฉำด เหลำะเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         279 นำง ฉ่ำร่อเฝำะ หนิเร่ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         280 น.ส. ฉำวหนับ หวังยีเส็น หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         281 นำย ฉุกรี อะบูเห็ด หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         282 นำง เฉลำ เทศงำมถ้วน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         283 นำย เฉลิม แสงวงษำ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         284 นำย เฉลิม เหลนเพชร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         285 นำย เฉลิมพล ยะรังวงษ์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         286 นำย เฉลียว นิยมรำษฎร์ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         287 น.ส. โฉม หมัดคง หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         288 น.ส. ชญำนันท์ กำรพงษ์ศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         289 นำง ชฎำรัตน์ ปำนนพภำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         290 นำง ชณัญญำ เจนคินส์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         291 นำย ชนกันต์ วงษ์สันต์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         292 นำย ชนะ ลำยนำรี หจก. อัสลัม ทรำเวล

         293 น.ส. ชนิดำ โต๊ะมิ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         294 น.ส. ชนิดำ ทวีปัญญำยศ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         295 นำย ชนินทร์ แก้วมณี หจก. อัสลัม ทรำเวล

         296 นำง ชมภูนุช ลีแอล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         297 นำง ชไมพร สะอิ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล
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         298 นำย ชรินทร์ ปำทำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         299 นำย ชลทิศ หวังสมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         300 น.ส. ชลธิชำ ปูจัง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         301 น.ส. ชลลดำ รัตนบุรำนนท์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         302 นำง ชลำลัย อำมีน บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         303 นำย ชวนะ ขุนทองเทพ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         304 นำย ชวลิต ติเพียร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         305 นำย ชัชชัย พิศพรรณ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         306 นำย ชัชวำล นุ่มแปลก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         307 นำย ชัชวำล พรภำพงำม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         308 น.ส. ชัญญำนุช ฮำระตะวัน บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         309 นำย ชัยเกียรติ มำสะและ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         310 นำย ชัยณรงค์ เจ๊ะอุเซ็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         311 นำย ชัยณรงค์ วงษ์สันต์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         312 นำย ชัยณรงค์ แชเปีย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         313 นำย ชัยยพันธ์ วัฒนกุล บริษัท อัลญะมำอะฮ์ เซอร์วิส จ ำกัด

         314 นำย ชัยยำ วงษ์เดอรี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         315 นำย ชัยยิด ด ำกุล หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         316 นำย ชัยรัตน์ จงมนตรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         317 นำย ชัยวัฒน์ หมัดอะด ้ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         318 นำย ชัยวัฒน์ คลองแค หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         319 นำย ชำคริต มูลทรัพย์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         320 นำย ชำญชัย อำรยะกุล หจก. โอมำร์ทัวร์

         321 นำย ชำญณรงค์ รำมัญเพ็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         322 นำย ชำญวิทย์ ผูกฤทธ์ิ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         323 นำย ชำญศักด์ิ สุขถำวร บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         324 นำย ชำตรี โต๊ะส ำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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         325 นำย ชำตรี นุชมะหะหมัด หจก. อัสลัม ทรำเวล

         326 นำย ชำติชำย ฮิงสำหัส หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         327 นำย ชำนนท์ แสนสอำด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         328 นำย ชำนนท์ ปำทำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         329 นำย ชำรีฟ หลังปูเต๊ะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         330 นำย ชำรีฟ ทองค ำวงศ์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         331 นำย ชำลี อินเดริส หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         332 นำย ชำลี สังข์ทอง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         333 นำย ชำลี รุ่งโรจน์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         334 นำย ชำฮิดีน โยธำสมุทร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         335 นำย ชิตษณุพงษ์ เพ็งสะและ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         336 น.ส. ชีตีมีเดำะ อำลำนำวอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         337 นำย ชุติเดช ต้ังศิริชัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         338 นำง ชุติมน กำหลง หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         339 น.ส. ชุติมำ ศรสุวรรณ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         340 น.ส. ชุติมำ แสงสุข บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         341 น.ส. ชูศรี สืบสุข หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

         342 นำย ชูศักด์ิ ขุนพล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         343 พ.อ. เชำว์ ป่ินทอง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         344 นำย เชำวลิต ภู่ทับทิม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         345 นำย เชำวลิต มิงสะเมำะ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         346 นำย โชคดี นวลทองแก้ว หจก. อัสลัม ทรำเวล

         347 นำย ไชนอลอำบีดิน เง๊ำะ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         348 นำย ไชยำ หลีสัน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         349 นำย ไชยำ และตี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         350 นำย ซนกะหรำไหน สีทอง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         351 นำย ซอบรี แยแลขอ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         352 นำย ซอบรี อำมำลีนำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         353 นำย ซอบรี มะแน บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         354 นำย ซ้อบรี ก่ิงเล็ก หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         355 นำง ซอบำรีย๊ะ วำเด็ง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         356 นำง ซอบำรียะห์ แวดรำแม หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         357 นำง ซอบำรียะห์ กะลุบี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         358 น.ส. ซอบำห์ แม่กอง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         359 นำย ซอฟวำน กูนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         360 น.ส. ซอฟียะ เจ๊ะเต๊ะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         361 น.ส. ซอฟียะห์ เรืองปรำชญ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         362 นำง ซอมำรียะ ดำกอฮำ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         363 น.ส. ซอลีห๊ะ ระสิมะหะนี หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         364 นำง ซอลีห๊ะ เจ๊ะดอเล๊ำะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

         365 น.ส. ซอแลฮำ เจ๊ะแม หจก. ตัลบิยะห์

         366 นำย ซอและ โตะโยะ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         367 นำย ซอและ เจ๊ะแม หจก. ตัลบิยะห์

         368 นำย ซอและ เกปัน หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         369 นำย ซอแล๊ะ ดือรำแม บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         370 นำย ซอหมำด มรรคำเขต หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         371 น.ส. ซัซวำนี อิแต หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         372 นำย ซับรี เย็ง หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         373 น.ส. ซัมซัม อัรอูร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         374 นำง ซัมซียะห์ อับดุลมำแน หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

         375 นำง ซัมซียะห์ หะยีแวนำแว หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         376 ว่ำท่ี ร.ต.ต. ซัมซุดดีน พะยุศี หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         377 นำย ซัมซุดิน ดำลอ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         378 นำย ซัมซูเด็ง เจะและ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         379 นำย ซัมรี แตบำตู หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         380 นำย ซัยนุดดีน สำมะ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         381 นำย ซัยนุอำบีดีน แวฮำมะ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         382 นำง ซัลมำ บูงออีซำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         383 น.ส. ซัลมำ ตอละมะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         384 น.ส. ซัลวำซ๊ะ ลอดิง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         385 น.ส. ซัวเดำะ อำแซ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         386 นำย ซำกำรียำ บำกำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         387 นำย ซำกำรียำ อำยะมำโซ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         388 นำย ซำกำรียำ วำจิ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         389 นำย ซำกำรียำ มำมะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         390 นำย ซำกำรียำ สำแม็ง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         391 น.ส. ซำกียะ ตำเยะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         392 น.ส. ซำกียะห์ มีแต หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         393 น.ส. ซำกีเรำะห์ กำมะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         394 น.ส. ซำกีลำ ยูโซะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

         395 นำง ซำด๊ะห์ ซำฟีอี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         396 นำย ซำดีกีน อำลีมีน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         397 น.ส. ซำดียำ โมกำเดส บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         398 นำง ซำตีเรำะ เจะมะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         399 นำย ซำนูซี มะรือสะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         400 น.ส. ซำบีดำ ไทยเศรษฐ์ บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

         401 นำย ซำบีดี ดือรำนิง หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         402 น.ส. ซำบีนะ ดือรำแม หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         403 นำง ซำฟีนะ เซ็นหลวง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         404 นำย ซำฟีอี รัมมะไม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         405 นำย ซำมี อำมีน บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด
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         406 นำง ซำมียะ หะยีกำร์ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         407 นำง ซำมียะฮ์ มำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         408 ด.ญ. ซำมียำ อัศศอดิกีน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         409 น.ส. ซำมีลำ หะยีฮำเล็ม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         410 นำย ซำรำมคำน โอสถำน หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         411 น.ส. ซำรำห์ บินเย๊ำะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         412 น.ส. ซำรีนะห์ สำเหำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         413 นำง ซำรีนำ ตำวำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         414 นำง ซำรีปะห์ แมะตีเมำะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         415 น.ส. ซำรีพ๊ะ มะบำ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         416 นำย ซำรีฟ อำวัง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         417 นำง ซำรียะ ยำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         418 น.ส. ซำรียะ ตุเร็งซำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         419 นำง ซำรียะห์ กอมะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

         420 นำง ซำรีหะห์ ยีหะมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         421 น.ส. ซำรีฮะ ฮำรี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         422 นำง ซำรีฮะ บือรำเฮง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         423 นำง ซำเร๊ำะ ดะมอ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         424 น.ส. ซำลมำ เบ็ญสุหลง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         425 น.ส. ซำลำมำ ตำแห หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         426 นำง ซำลิมำ มิงสำแล หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         427 นำย ซำลี คำมิ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         428 นำง ซำลีน่ำ แวอูมำ หจก. ตัลบิยะห์

         429 นำง ซำลีป๊ะ ลำเต๊ะนือริง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         430 นำง ซำลีปะห์ สือแม หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         431 นำง ซำลีฟะห์ โสะและ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         432 นำง ซำลีฮะ ซูลง หจก. อัลอำดำละห์
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         433 นำง ซำลีฮ้ะ น้อยนงเยำว์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         434 น.ส. ซำแลฮำ ยำกำรียำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         435 น.ส. ซำแลฮ่ำ อับดุลมำติน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         436 นำย ซำวำรี โต๊ะยำมำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         437 นำย ซำหรอน สนยำแหละ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         438 นำย ซำอุด้ี หะรีเมำ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         439 นำง ซำฮำบีย๊ะห์ โต๊ะอำลิม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         440 นำง ซ ำซีเยำะ กือแนะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         441 นำย ซิดด๊ิก เสือสมิง หจก. อัสลัม ทรำเวล

         442 นำง ซิตีไอช่ำ สำระวำรี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         443 นำย ซิลอิสซำม สุหลง หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         444 นำง ซีซะ สำกอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         445 น.ส. ซีซ่ำ มะหะหมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         446 น.ส. ซีตี มะเด็ง หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         447 น.ส. ซีตีมำมูเน๊ำะ รำแดง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         448 น.ส. ซีตีมือแย ดอเล๊ำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         449 นำง ซีตีรอเมำะ บินยูโซะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         450 นำย ซีมูเลำะห์ อุแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         451 นำง ซียะห์ มำมะโซ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         452 น.ส. ซียะห์ อำยีอำแว บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         453 นำง ซีละ เจ๊ะซ ำและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         454 น.ส. ซีหยะ นิเถำะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         455 นำย ซีฮำบูดิง ดอเล๊ำะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

         456 นำย ซือรี สะแมเซ็ง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         457 นำย ซุฟยำน อำแซ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         458 นำย ซุลกิพลี แนมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         459 นำย ซุลกีฟลี มะลี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
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         460 นำย ซุลตำล อีซำคำน หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         461 น.ส. ซูกำลตีนี แวอำแซ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         462 นำย ซูกิพลี สำแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         463 น.ส. ซูซำน่ำ ท้วมประถม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         464 นำง ซูนีตำร์ ดงตำยำ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         465 น.ส. ซูบำยเดำะห์ ดอปอ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         466 นำง ซูใบดะ บือโต หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         467 น.ส. ซูใบด๊ะ จะปะกียำ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         468 นำง ซูใบดะห์ ยุหนุ หจก. อัลอำดำละห์

         469 นำง ซูไบดะห์ สือแม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         470 นำง ซูไบเดำะ ยุมิง หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         471 น.ส. ซูฟียะห์ หลง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         472 น.ส. ซูมัยยำ อำแวโกะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         473 น.ส. ซูมำเฮีย มูนะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         474 น.ส. ซูรยำนี แวหะมะ หจก. ตัลบิยะห์

         475 น.ส. ซูรัยดำ ยำกำรียำ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         476 น.ส. ซูรีนำ อุหมะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         477 น.ส. ซูรีนำ สะแอ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         478 นำย ซูรุด เซ็นหลวง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         479 นำง ซูเรียตี สำมะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         480 น.ส. ซูไร่ยำ ยูนุ๊ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         481 น.ส. ซูวำยบะห์ อำแวโกะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         482 น.ส. ซูไฮนีย์ มำมุ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         483 นำย เซ็ง เตำะมะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         484 นำง เซนำบำ ปำทำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         485 นำง เซำวียะห์ บำรำเฮง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         486 น.ส. เซ๊ำะ ย่ิงนิยม หจก. อัสลัม ทรำเวล
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         487 นำย แซ ยำลำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         488 นำย แซกเคียร์ มำลิมำร์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         489 น.ส. โซน่ี ภิรมย์ศรี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         490 น.ส. โซพีญำ สำอ๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         491 น.ส. โซเฟีย สุรพงศ์ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         492 นำง โซเฟีย อับดุลเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         493 น.ส. โซเฟีย มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         494 น.ส. โซเฟีย รุ่งโรจน์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         495 น.ส. ไซตง ปำแน บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

         496 น.ส. ไซนะ วำยูโซ๊ะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         497 นำง ไซนุง หะยีบือซำ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         498 นำง ไซนุง หะยีบือซำ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         499 นำย ไซนูดีน ยำมำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         500 น.ส. ไซฝง แซ่หม่ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         501 นำย ไซย์ด้ีย์ โรมินทร์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         502 น.ส. ไซยีเด๊ำะ มีเด็ง บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         503 นำง ไซร์น๊ะ บำเกำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         504 นำง ญำรีญำ อับดุลเลำะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         505 น.ส. ญำวำเฮร์ ยำยำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         506 นำย ฐำปนรรต สะและหมัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         507 น.ส. ฐิตินำฎ ซันนุ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         508 นำย ฐิติพงษ์ เพอสะและ หจก. โอมำร์ทัวร์

         509 นำง ฐิติมำ คงคำกุล หจก. อัสลัม ทรำเวล

         510 นำย ณภัทร นิซัน บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         511 นำย ณรงค์ วงศ์แดง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         512 นำย ณรงค์ มูฮ ำหมัด หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         513 นำย ณรงค์ วันดี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

หน้าท่ี 19 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         514 นำย ณรงค์ มะลิซ้อน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         515 นำย ณรงค์ศักด์ิ สำยสะอิด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         516 นำย ณัฎฐ์ บุญธรำทิพย์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         517 นำง ณัฎยำ แสงอรุณ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         518 น.ส. ณัฏฐณิชำ มัติศิลปิน บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         519 นำย ณัฐกฤช เสือสมิง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         520 นำง ณัฐกำรณ์ คชสวัสด์ิ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         521 นำย ณัฐฑพล เพอสะและ หจก. โอมำร์ทัวร์

         522 นำย ณัฐพงศ์ อนันต์ธนทัต บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         523 นำย ณัฐพงศ์ หนุ่มรักชำติ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         524 นำย ณัฐพล พ่วงศิริ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         525 น.ส. ณัฐมล ฟินด้ี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         526 นำย ณัฐวุฒิ แดงโกเมน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         527 นำย ณัฐวุฒิ เซำะเฮง บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         528 นำย ณัฐวุฒิ แสนสอำด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         529 ว่ำท่ี ร.ต. ณัฐวุฒิ กิมแคร่วกำร หจก. อัสลัม ทรำเวล

         530 นำย ณัฐวุฒิ ฮิงสำหัส หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         531 นำย ณัฐวุฒิ นระฮีม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         532 นำย ณัฐวุฒิ ขันบ ำรุง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         533 นำย ณัฐวุฒิ เดวีเลำะห์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         534 น.ส. ณัฐสินี ลำสะมอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         535 น.ส. ณิฐฏญำ โต๊ะอำจ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         536 นำง ณูรี สุไลมำน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         537 นำย ดนคหนี หละต ำ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         538 นำย ดนเลำะ หมัดเหล็ม หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         539 นำย ดนัย โสะเบ็ญอำหลี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         540 นำย ดนุเดช อำด ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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         541 นำง ดรุณี และสง่ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         542 นำง ดรุณี สุวำจี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         543 นำง ดรุณี จันทร์กุบ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         544 นำย ดล สำยสะอิด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         545 นำย ดลมำเล็ก เต๊ะนิหมะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         546 น.ส. ดลยำ หมำนเด หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         547 น.ส. ดลยำ ขันขำว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         548 นำย ดลร่ำหมำน อำจหำญ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         549 นำย ดลละ อิสลำม หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         550 นำย ดลอะหรีด ประศรี หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         551 นำง ดวง เหล็มหรีม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         552 นำง ดวงจันทร์ พฤทธ์พจน์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         553 น.ส. ดวงใจ ปรีชำชัชวำลย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         554 น.ส. ดวงดรันย์ อยู่สวัสด์ิ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

         555 นำย ดวงเดช พิมำนแมน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         556 น.ส. ดวงพร รักศำสตร์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         557 น.ส. ดวงพร ยินดี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         558 น.ส. ดวงฤดี วงษ์สันต์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         559 นำง ดวงสมร รวมสกุล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         560 นำย ดอแม นำเดร์ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         561 นำย ดอรอแม อำแว หจก. ตัลบิยะห์

         562 นำย ดอรอแม บูงอเตะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

         563 นำย ดอระนี ลังบุบผำ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         564 นำย ดอเลำะ สำบูดิง หจก. ตัลบิยะห์

         565 นำย ดอเลำะ มะลำเฮง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         566 นำย ดอเลำะ แวนำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         567 นำย ดอเลำะ สูหลง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์
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         568 นำย ดอเลำะ อำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         569 นำย ดอเลำะ สะมำแอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         570 นำย ดอเลำะ เจะมะ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         571 นำย ดอเลำะ กำนิง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         572 นำย ดอเลำะ ยะลำ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         573 นำย ดอเลำะ มะแซ หจก. อัลอำดำละห์

         574 นำย ดอเลำะ โตะลู หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         575 นำย ดอเลำะ สนิ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         576 นำย ดอเลำะ หำแด หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         577 นำย ดอเล๊ำะ ดือเร๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         578 นำย ดอเล๊ำะเส๊ะ ลำเต๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         579 นำย ดอเลำะห์ โต๊ะทอง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         580 นำย ดอฮะ ดำบู หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         581 นำย ดอฮิง เจะมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         582 นำย ดะห์ลัน จะปะกิยำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         583 นำง ดัมเรำะห์ ยำยำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         584 น.ส. ดำรณี ผลำนันท์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         585 นำง ดำรอย๊ะ ฮำแว หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         586 นำง ดำรำณีย์ ปำนปัญญำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         587 น.ส. ดำริกำ คล้ำยข ำดี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         588 น.ส. ดำริณี กระบ่ีวงค์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         589 น.ส. ดำริน พันธ์สอำด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         590 น.ส. ดำรีซะ เจ๊ะแม หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

         591 นำง ดำรุณี อิสหำก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         592 น.ส. ดำรุณี เซะวิเศษ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         593 น.ส. ดำรุณี สุวรรณ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         594 นำง ดำรุณี ยะเรำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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         595 น.ส. ดำรูณี มะเซ็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         596 น.ส. ดำรูนะ ดอเลำะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         597 น.ส. ดำลินี สุขไสว หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         598 น.ส. ดำวรรณ จันทร์อุทัย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         599 นำย ดำวุด ชลำยนเดชะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         600 นำย ดำวูด จุลธีระ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         601 นำย ด้ำโหด สมเกษร หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         602 นำย ด ำรง รักแก้ว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         603 นำย ด ำรง ฐิตะลักขณะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         604 นำย ด ำรงค์ ศรีสมัย หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         605 นำย ด ำรงค์ อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         606 นำย ด ำรงค์ พวงมณี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         607 นำย ดิศร์ ตอเล็บ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         608 นำย ดีน หวังยีเส็น หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         609 นำย ดือรำแม ยูนุ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         610 นำย ดือเระ บำเฮง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         611 นำย ดุลรอมัน หะยีเจะแว หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         612 นำย ดุลลำเต๊ะ ยีแลมะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         613 นำย ดุลเลำะ กำซอ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         614 นำย ดุลอำซิ มำซอรี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         615 นำย ดุลฮำมิ มะพิเย๊ำะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         616 นำย ดุษฎี นำรีเปน หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         617 น.ส. ดุษณี หมัดฮับ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         618 นำย ดุสิต มะหมัดกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         619 นำง ดูสนำ แซบำกำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         620 นำย เดชำ นรินทร บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         621 นำย เดชำ วิชิตพงศ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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         622 นำย เดชำ ปำทำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         623 นำย เดชำ กอเซ็มมูซอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         624 นำย เดชำ สำดและ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         625 นำง เด๊ำะ หมำนระเสียม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         626 น.ส. ต่วนกษมำ กุโน บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         627 น.ส. ต่วนซำกียะห์ ดอเลำะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         628 นำย ต่วนดอเลำะ ยำกำมำเจำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         629 น.ส. ต่วนมำซือนะ รอยำ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         630 นำง ต่วนมำรียะห์ ต่วนมะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         631 นำง ต่วนยำกียะห์ เด่นอุดม หจก. ตัลบิยะห์

         632 น.ส. ต่วนเยำะ กูและ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         633 นำง ต่วนเยำะ หะมะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         634 น.ส. ต่วนรอฮำนี ดำตู บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         635 นำย ต่วนรูฮัน ต่วนแว บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         636 นำย ต่วนสูรี ต่วนแว หจก. ตัลบิยะห์

         637 นำง ตอยีบะห์ กะมะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         638 น.ส. ตอลือฮ๊ะ สุหลง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         639 นำย ตอเล๊ะ สะอง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         640 นำง ตออีบ๊ะ เพ็ชร์คง หจก. ตัลบิยะห์

         641 นำง ตอฮีบ๊ะ มีมอง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         642 นำง ตอฮีเร๊ำะ ดำรีซอ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         643 นำย ตัรมีซี มะเกะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         644 นำย ตัลมีซีย์ สำอุ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         645 น.ส. ตัสนีม อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         646 น.ส. ตัสนีม ศิกะคำร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         647 น.ส. ตัสนีม กูนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         648 น.ส. ตินิย๊ะ ดอคอ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ
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         649 น.ส. ต๋ิม แดงประดิษฐ์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         650 น.ส. ติเย๊ำะ ดำขรี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         651 นำง ตีเกำะ สนิ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         652 นำง ตีมะ ไอศะนำวิน หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         653 นำง ตีมะ เลำะเฮำะ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         654 นำง ตีเมำะ เปำะเย็ง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         655 นำง ตีเมำะ กำโนะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         656 นำง ตีเมำะ บือแนปีแน หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         657 น.ส. ตีเมำะ วำแม หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         658 น.ส. ตีเมำะ เจะแต บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         659 นำง ตีเมำะ เปำะสำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         660 น.ส. ตีหม๊ะ สำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         661 นำง ตีหม๊ะ มะโดะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         662 น.ส. ตีหรัน ยุนุ้ยเบ็ญตะเหย็บ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         663 นำง ตือเรำะห์ เซ็งแม หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         664 นำย ตูแวกำรี โตะปิ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         665 น.ส. ตูแวซือมัส วิแต หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         666 นำย ตูแวโซะ ดอกอ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

         667 น.ส. ตูแวไซนุน ตูแวมะ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

         668 นำย ตูแวเลำะ แลบำกำ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         669 น.ส. ตูแวสำยำเรำะ มูละ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         670 นำย เตชทัต ศรีบ้ำนดอน หจก. อัสลัม ทรำเวล

         671 นำย เต๊ะ เจ๊ะเล๊ำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         672 นำง เตือนใจ เล่ำอิงโน๊ะ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         673 น.ส. แตแฮเรำะ มะสีละ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

         674 นำง ถนอมจิตต์ แจ่มช้อย หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         675 นำง ถวิล สอนเขียว บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         676 นำย ทนงศักด์ิ ประกอบผล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         677 นำย ทรงธรรม มุเส็มสะเดำ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         678 นำง ทรงพร มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         679 นำย ทรงวิทย์ มังประเสริฐ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         680 นำย ทรงสิทธ์ิ นำคอนุเครำะห์ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         681 นำง ทรีพ๊ะ มูเร็ง หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         682 นำย ทวี มำลีพันธ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         683 นำย ทวี กำระมัด หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         684 นำย ทวีเดช โตชูวงศ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         685 นำย ทวีศักด์ิ มำกอำรีย์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         686 นำย ทวีศักด์ิ สันลี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         687 นำย ทวีศักด์ิ ชัยมงคล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         688 นำย ทวีศักด์ิ สุไหลหมำน หจก. อัสลัม ทรำเวล

         689 นำย ทศพร มิตรมำนะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         690 นำย ทศพล โคกเขำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         691 นำย ทศพล ลำสะมอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         692 นำง ทองสุข คลีบเลิก หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         693 นำง ทองสุข เกำกลำงดอน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         694 นำง ทัชกำนต์ ผลัญชัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         695 น.ส. ทัศณีมย์ เจ๊ะแล หจก. ตัลบิยะห์

         696 น.ส. ทัศนี เดวีเลำะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         697 นำง ทัศนี หมัดโรจน์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         698 น.ส. ทัศนี อำระซ๊ำต หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         699 น.ส. ทัศนีย์ วัชรศรีไพศำล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         700 น.ส. ทัศนีย์ มำจิสวำลำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         701 นำง ทัสนี เส็นหลี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

         702 น.ส. ทัสมำ จันทร์มหำนะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         703 นำย ทำรมีซี เปำะเลำะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         704 น.ส. ทิติณัฐ นิกำจำรย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         705 นำย ทินกร ทิพย์ยอแล๊ะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         706 นำง ทิพวรรณ จุลธีระ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         707 นำง ทิพวรรณ ฐำนะวุฒิ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         708 นำย เทิดศักด์ิ สวัสด์ิวงษ์สกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         709 น.ส. ธนชลนี สิงหำศิริ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         710 นำย ธนนที พิมพิสัย หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         711 ด.ช. ธนบดี หวังผล หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         712 นำย ธนบัตร อำรีสวัสด์ิ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         713 นำย ธนพล มินสำคร หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         714 นำย ธนภัท สุวรรณมณี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         715 นำง ธนวดี นำรีเปน หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

         716 นำย ธนวินท์ อำรีวรกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         717 นำง ธนัญญำ เดหวัง หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

         718 ร.ท. ธนัตถ์ พวงงำม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         719 น.ส. ธนันญำ กริสและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         720 นำย ธนำกร หมัดนุรักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         721 นำง ธนิดำ สุวรรณมณี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         722 นำย ธนินท์รัฐ ทองทรัพย์ใหญ่ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         723 น.ส. ธนิศรำ มะลิซ้อน หจก. อัสลัม ทรำเวล

         724 นำย ธรรมนูญ หมัดสะและ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         725 นำย ธรรมโรจน์ พุดเพ็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         726 นำย ธรรมวัตร ลำสะมอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         727 พลฯ* ธวัชชัย แตงอ่อน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         728 นำย ธวัชชัย งำมมำนะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         729 นำย ธัชพล กล่ินมำลัย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         730 นำย ธัชเวชช์ วันแอเลำะ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         731 น.ส. ธัญธร แฉล้มวำรี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         732 นำย ธำนี อันนันหนับ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         733 น.ส. ธิดำรัตน์ บุญเมืองมี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         734 น.ส. ธิตินันท จิตร์เจริญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         735 นำง ธีรดำ สมบัติทอง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         736 นำย ธีรนพ กระบิล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         737 นำย ธีรพล บุณยะพุกกนะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         738 นำย ธีรภัทร ตำนี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         739 นำย ธีรภัทร สุรัตนมำลย์ หจก. โอมำร์ทัวร์

         740 นำย ธีรภัทร ตำแห หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         741 นำย ธีรวุฒิ วงศ์เสง่ียม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         742 นำย ธีรศักด์ิ หวันหละเบ๊ะ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         743 นำย ธีรศักด์ิ มูฮ ำหมัด หจก. โอมำร์ทัวร์

         744 นำย ธีรศักด์ิ นุกูล หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         745 นำย ธีระ วงศ์สำยวำรี บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         746 นำย ธีระ มำรีกำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         747 นำย ธีระณัฐ อรุณพูลทรัพย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         748 นำย ธีระยุทธ อรุณพูลทรัพย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         749 นำย ธีระศักด์ิ ช่ำงสน่ัน หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         750 นำย นก บินซอและฮ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         751 นำย นคร อิบรำฮิม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         752 น.ส. นงนุช ย้ิมอิน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         753 น.ส. นงนุช มินสุไลมำน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         754 นำง นงนุช อำรีฟ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         755 น.ส. นฎกร ซุ้นพำนิช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         756 น.ส. นดีย๊ะ เส็มยำมำ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         757 น.ส. นทีชำ ฌำนปัญญำชน บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         758 นำย นนท์ นิลข ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         759 นำย นพดล โชติมำนิต หจก. โอมำร์ทัวร์

         760 นำย นพดล ลำโหยด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         761 นำย นพดุลย์ ภู่สกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         762 นำย นพพร มำนะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         763 นำย นภดล อำรยะกุล หจก. โอมำร์ทัวร์

         764 นำย นภดล เปกะมล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         765 นำง นภำ หีมกุล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         766 นำย นรำ แอศิริ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         767 นำย นรินทร์ เริงสมุทร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         768 นำย นริศ หีมแหละ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         769 นำย นริศ มะแก้ว หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         770 นำย นริศ สมบุญย่ิง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         771 น.ส. นริศรำ น้อยปลำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         772 น.ส. นริษำ ไพโรจน์ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         773 นำย นริส กำแมน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         774 น.ส. นริสำ มะหมัดกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         775 นำง นริสำ เดวีเลำะ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         776 นำง นรีนำถ เลำะมะอะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         777 นำย นเรศ หะมิ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         778 นำย นฤนำท เสมมีสุข บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         779 นำง นฤมล ลำยนำรี หจก. อัสลัม ทรำเวล

         780 นำง นลินิน ยำยี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         781 นำง นลินี รัตนวิทย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         782 นำย น้อย มิสกำวัน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         783 น.ส. น้อย สำระยำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์
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เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         784 น.ส. นะมิ สยำม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         785 น.ส. นัจมำ มูเนำวำเรำะห์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         786 น.ส. นัชรี หมัดนุรักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         787 นำย นัฐชัย นัยเนตร์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         788 นำย นัฐพล พำรเทียน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         789 นำง นัตเตรำะ มะเซ็ง หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         790 นำย นัทธพงศ์ ทรงศิริ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         791 นำง นัทธีรำ วงศ์แดง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         792 นำง นันฑำ ผ่องเผือก หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         793 นำง นันทรัตน์ วิทย์วัฒนำนนท์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         794 นำง นันทลักษณ์ ศรีรัตน์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         795 นำย นันทศักด์ิ หวำนตะเหล็บ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         796 นำง นันทำ บุญมำเลิศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         797 นำง นันทิกำ วันสุไลมำน หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         798 นำง นันทิยำ อัมลึก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         799 นำง นัยนำ ชัยมงคล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         800 น.ส. นัยนำ จิตรเจริญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         801 น.ส. นัสรี เจ๊ะเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         802 น.ส. นัสรีน ซอลิฮี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         803 น.ส. นำซีเรำะ เด็ง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         804 นำย นำซือรี เต๊ะกำแซ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         805 นำย นำแซ สูดิง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         806 น.ส. นำดำ นระฮีม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         807 น.ส. นำดียะห์ กูนำ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

         808 นำง นำตยำ ล ำใยผล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         809 น.ส. นำตยำ มินโต๊ะสะมะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         810 นำง นำตยำ แสงแก้ว หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         811 น.ส. นำตำชำ วำโรเย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         812 น.ส. นำตำชำ คล้ำยศรี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         813 ด.ญ. นำบีลำ อัศศอดิกีน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         814 น.ส. นำบีส้ะ สะมะแอ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         815 น.ส. นำปีซะห์ มำปะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         816 นำง นำปีสะ มำมะกูวิง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         817 น.ส. นำปีเสำะ เฮ็งตำแก๊ะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         818 น.ส. นำปีเสำะ จำรง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         819 น.ส. น่ำฝีส๊ะ บิลสุริยะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         820 นำย นำยอนวัช ฮำรุดีน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         821 น.ส. นำยีเรำะ หะยีสำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         822 นำง นำรอบี ซียง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         823 น.ส. นำรำภัทร แสนพรม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         824 นำง นำริสำ นิยม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         825 นำง นำรี แก้วถือธง หจก. โอมำร์ทัวร์

         826 นำง นำรีม๊ะ อำจหำญ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         827 น.ส. นำรีมัน สะนิ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         828 นำง นำรีมำน ฮะกีมี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         829 น.ส. นำรีรัตน์ กำยี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         830 น.ส. นำวัลย์ สนิสุริวงษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         831 นำย นำวี นิกำเจ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         832 น.ส. นำสีเรำะห์ หะรงค์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         833 นำง นำอีซ๊ะ สะอะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         834 น.ส. นำอีนหมะ ซะยำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         835 นำง นำอีมำห์ กำเจ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         836 น.ส. น ้ำเพชร อุ่นอ ำไพ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         837 นำย นิคม เกิดตลอด บจก. มักกะห์ เกตเวย์
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เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

         838 นำย นิคม ฤทธิงำม บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         839 นำย นิคอเล็ด เจ๊ะเมำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         840 น.ส. นิชนันท์ วงศ์เสง่ียม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         841 นำง นิชะดำ หลีสัน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         842 น.ส. นิซำรีปะ นิมุ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         843 นำย นิเซ็ง สำอุ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         844 น.ส. นิญดำ ไวยศิลป์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         845 น.ส. นิฎอมีเรำะห์ เจ๊ะเมำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         846 นำง นิเด๊ำะ กำลูแป หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         847 น.ส. นิตญำ โต๊ะทอง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         848 น.ส. นิตยำ เมืองฉำย บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         849 นำง นิตยำ จันทร์จรูญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         850 นำง นิตรำวัลย์ เบ็ญหมัด หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         851 นำย นิติภูมิ กริสและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         852 นำย นิธิรักษ์ มัสปอ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         853 นำง นิธิวดี สำมะอำลี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         854 น.ส. นินูซไอนี แวสเฮำะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         855 นำย นิบอสู บือซำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         856 นำย นิพนธ์ โซะเฮง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         857 นำย นิพนธ์ ไอศะนำวิน หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         858 นำย นิพนธ์ นุ่มแปลก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         859 นำย นิพนธ์ หะรีเมำ บจก. บำรำกัต ทรำเวล

         860 น.ส. นิภำพร แปลงสุข บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         861 นำย นิมะ นิเยะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         862 น.ส. นิมัสกะห์ นิและ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         863 นำย นิมิต นิเถำะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         864 นำย นิมุ ฮำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล
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         865 น.ส. นิยะห์ นิกะจิ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         866 น.ส. นิเยำะ บำรำเฮำะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         867 น.ส. นิเยำะ นิแว หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         868 น.ส. นิเยำะ คำบู หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         869 นำย นิรมำน แวหะมะ หจก. ตัลบิยะห์

         870 นำง นิรอไพซะ สำยสล ำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         871 นำย นิรันดร์ แสนนำค หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         872 นำย นิรันดร์ มำลีเมำะ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         873 นำย นิรันดร์ สืบเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         874 นำย นิรันดร์ เอ่ียมฤทธ์ิ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         875 นำง นิรีซัน กำรีมำแซ หจก. ตัลบิยะห์

         876 น.ส. นิรุสนำนี ดำมะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         877 น.ส. นิลญำ เพ็งโอ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

         878 น.ส. นิศำกร อีซำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         879 นำง นิศำรัตน์ เจ๊ะเล หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         880 น.ส. นิสรีน ไวทยเมธำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         881 น.ส. นิสรีน บำหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         882 น.ส. นิสำ มิทยัพ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         883 นำง นิสำวีเบ๊ำะ กูโน หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         884 นำย นิสิต นุ้ยแอ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         885 นำง นิหม๊ะ ซำเม๊ำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         886 นำย นิอับบัส เจ๊ะเมำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         887 นำง นิอัสนำ นิเซ็ง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         888 นำย นิอำซือมีน นิมูดอ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         889 นำย นิอุสมำน เจ๊ะเมำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         890 นำย นิฮำรูน ระเด่นอำหมัด บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         891 นำย นิเฮง ยำนยำ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส
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         892 นำย นุ๊ สุบำกำร๊ะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         893 นำง นุจรี อิสรียพงศ์ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         894 นำง นุชจรีย์ สุวรรณดี บจก. มักกะห์ เกตเวย์

         895 นำง นุชจิรำ เจะอุบง บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

         896 นำง นุชนำถ ยะผำ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

         897 น.ส. นุชปียะ มำกำเต หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         898 นำง นุชรินทร์ จะอ๊อก หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         899 นำง นุดไอนี เจะอำลี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         900 น.ส. นุมำ อยู่เป็นสุข บริษัท อัลญะมำอะฮ์ เซอร์วิส จ ำกัด

         901 นำง นุย่ำน โหดหมำน หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         902 น.ส. นุรซำร์ฮิดำห์ อุเซ็ง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         903 นำย นุรักษ์ ข ำสุวรรณ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         904 น.ส. นุรียำนี วำแม หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         905 น.ส. นุศรำ โสตรศรีทิพย์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

         906 นำง นุศรำ สันเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         907 น.ส. นุสรำ อำด ำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         908 น.ส. นุสรำ หวังผล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         909 น.ส. นุอำซียะ ดำโอ๊ะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         910 นำย นูรดิง ดือรำแม หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

         911 นำง นูรมะห์ สะมำแอ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         912 นำง นูรมำลำ เงำะห์ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

         913 นำง นูรย๊ะ เจะเฮง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         914 นำง นูรหำนำตี มูสอ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

         915 น.ส. นูรอยฮัน เบ็ญโมฮ ำหมัดสำเด็ด บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         916 น.ส. นูรอัยณีย์ อดุลย์อภิมุข หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

         917 น.ส. นูรอัยณีย์ เบ็ญอำลำวี หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

         918 น.ส. นูรอัยนี หมันหลิน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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         919 น.ส. นูรอำอีดำ อิแต หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         920 น.ส. นูรฮำปีซำ สะอิ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         921 นำง นูรฮำยำตี มะอูเซ็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         922 น.ส. นูรฮำยำตี กะลุบี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         923 น.ส. นูรฮำยำตี ดูมีแด หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         924 น.ส. นูรฮำยำตี วำเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         925 นำง นูรีซะ กำติบภ์ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         926 น.ส. นูรีซัน มีมะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         927 น.ส. นูรีซำ แวมำมุ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         928 นำง นูรีดำ อุทัย หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         929 นำง นูรีดำ มะเก๊ะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         930 นำง นูรีดำ แปดเนียม หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

         931 น.ส. นูรีน มันจหุนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         932 น.ส. นูรียะ กอตอ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         933 น.ส. นูรียะ คอแต หจก. อัลอำดำละห์

         934 น.ส. นูรียะ เจะอำรง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         935 น.ส. นูรียะ อำลีสำเมำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         936 น.ส. นูรีย๊ะ แวโดยี หจก. อัลอำดำละห์

         937 นำง นูรีย๊ะ แม็งแล็ง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         938 นำง นูรีย๊ะ สือนิ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         939 น.ส. นูรีย๊ะ ดือรำแม หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         940 น.ส. นูรียะห์ สะระนะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         941 นำง นูรียะห์ แซมะแซ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         942 น.ส. นูรียะห์ ฮะยีบำกำ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

         943 น.ส. นูรียะห์ แซแร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         944 นำง นูรีเย๊ำะ เจะแต หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         945 น.ส. นูรีหย๊ะ ยูนุ๊ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)
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         946 นำง นูรีฮ๊ะ สันดำโอ๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

         947 น.ส. นูรีฮัน สำและ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         948 น.ส. นูไรดำ เจะแม หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         949 น.ส. นูฮำรี อับดุลมำติน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         950 นำย เนตรชนก มำกเลำะเลย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         951 น.ส. เนตรนภำ ท้วมสำกล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         952 น.ส. เนตรนภำ สลำม หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

         953 น.ส. เนริสำ หมัดนุรักษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

         954 น.ส. แนปีเสำะ แมเรำะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         955 นำง โนรเมำะ สะนิ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

         956 นำย โนรี ม่วงข ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         957 นำง โนรี บุญมำเลิศ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         958 นำง โนรีนี บินเจ๊ะอำลี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

         959 นำย บดินทร์ แก้วมณี หจก. อัสลัม ทรำเวล

         960 นำย บดี รักศำสตร์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         961 นำย บรรเจิด สุไลมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         962 นำย บรรพต มะเด็น หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         963 นำย บรอเฮง เจ๊ะเลำะ หจก. ตัลบิยะห์

         964 นำย บวร ปู่มณี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         965 นำย บ่อร้ำหำน หลีบ ำรุง หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

         966 นำย บัณฑิต สุทธิศิลธรรม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         967 นำย บัณฑิต พงศ์พิมล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         968 นำย บัดรี โต๊ะกำยอ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

         969 นำย บัดสรี หนิเหม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

         970 นำย บัศรีย์ สันสำคร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         971 นำย บำยฮำกี มะลำเฮง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         972 นำง บำรีย๊ะ ง๊ะสมัน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล
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         973 นำง บำรียะห์ เกตุพุก บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

         974 นำย บิดิง วำมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         975 นำง บิเดำะ อำแซ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

         976 นำง บีดะ เจะหะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

         977 น.ส. บีด๊ะ ตำเหร์ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

         978 น.ส. บีด๊ะ บำซำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

         979 นำง บีด๊ะ กูเล็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         980 น.ส. บีด๊ะ ดอเลำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

         981 นำง บีด้ำ ลูกไม หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         982 นำง บีเดำะ สำแม็ง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         983 นำง บีเด๊ำะ บำซอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         984 น.ส. บีน๊ะ สำร๊ะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

         985 นำง บีย๊ะ ลำเต๊ะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         986 นำย บือระเห็ง เจะแล หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         987 นำย บือรำเห็ง กำรี บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

         988 นำย บือรำเฮง มะเด็ง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         989 นำย บือรำเฮง กำมำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

         990 นำย บือรำเฮง มำมะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

         991 นำย บือรำเฮง ยีอำลี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

         992 นำย บุคอรีย์ เวชกะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

         993 นำย บุญญลิต อำจหำญ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

         994 น.ส. บุญญำ นำหรุ่น หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

         995 นำง บุญตำ ยิดนรดิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

         996 นำง บุญมำก กล่ินมำลัย หจก. อัสลัม ทรำเวล

         997 นำย บุญมี สังข์ทอง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

         998 นำง บุญเรือน นิยมรำษฎร์ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

         999 นำย บุญลือ ร่ืนพิทักษ์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,000 นำย บุญเลิศ และสง่ำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,001 น.ส. บุญศรี เริงสมุทร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,002 นำย บุญเสริม หนูทอง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,003 นำย บุลกีนี นิยม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,004 นำง บุศรินทร์ มัสเยำะ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,005 น.ส. บุษกร คงสวัสด์ิ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,006 นำง บุษณีย์ มิตรอ ำพันธ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,007 นำง บุษดี เจกะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,008 นำง บุษบำ เจ๊ะเละ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,009 น.ส. บุษรำ ลำสะมอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,010 นำย บูรหนุดดิน สำและดิง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,011 ร.ท. บูสัน หลังยำหน่ำย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,012 น.ส. เบญจมำศ หีมปอง หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,013 น.ส. เบญจมำศ พวงมณีย์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,014 น.ส. เบญจวรรณ มณีด ำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,015 นำง เบญญำ จรัสเกรียงไกร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,016 นำง เบญญำ เจริญสุข หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,017 น.ส. ใบด๊ะ สมันนะ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       1,018 น.ส. ปฏินันท์ มีนอำรีย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,019 นำย ปฏิรูป ใจรักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,020 น.ส. ปตีเมำะ มีเด็ง หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,021 น.ส. ปตีเมำะ เจะแว บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,022 น.ส. ปนัดดำ กำญจนชีวิน บจก. บำรำกัต ทรำเวล

       1,023 นำง ปนัดดำ มุงอินทร์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,024 นำง ปนัดดำ พละมี หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,025 น.ส. ปรซียะห์ มำมะแต หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,026 น.ส. ประคอง ซ่ือตรง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,027 นำง ประจิตรำ บุญศิริ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,028 นำย ประชำ คงคล้ำย หจก. โอมำร์ทัวร์

       1,029 นำย ประชำ วำรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,030 นำย ประดิษฐ พลีบัตร์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,031 นำง ประนอม ทองแก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,032 น.ส. ประนอม วงค์นุ้ย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,033 นำย ประพันธ์ ทิมเจริญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,034 นำย ประพันธ์พงค์ พันธ์ุสะและหมัน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,035 นำย ประพันพงศ์ แสงวิมำน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,036 นำย ประพิศ รักสกุล หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,037 น.ส. ประไพ มำนะจิตต์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,038 น.ส. ประภัสสร เกษรำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,039 นำย ประมำณ โสนำมิตร หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,040 นำย ประมำณ บุรีเจริญ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,041 ส.ท. ประยุทธ อุระช่ืน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,042 นำย ประวัติ มนัสโยธิน บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,043 นำย ประวัติ สุไลมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,044 นำย ประสำตร์ หลำนหลงส้ำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,045 นำย ประสำน ฮำนับ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,046 นำย ประสำร มิสกำวัน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,047 นำย ประสิทธ์ิ ขำวเหลือง หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,048 นำย ประสิทธ์ิ หมัดตรี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,049 นำย ประสิทธ์ิ หลีมำนัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,050 นำย ประสิทธ์ิ ยำมันสะมีดิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,051 นำย ประสิทธ์ิ ฮีม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,052 ร.อ. ประสิทธ์ิ พวงมณีย์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,053 นำย ประสิทธ์ิ ขุนจิตร์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,054 นำย ประเสริฐ ยำมันสะมีดิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,055 นำย ประเสริฐ ฮีมวิเศษ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,056 นำย ประเสริฐ หงสไกร บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,057 นำย ประเสริฐ จ๊ิเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,058 นำย ประเสริฐ กอเซ็มมูซอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,059 นำย ประเสริฐ อับดุลลอมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,060 นำย ประเสริฐ ซ ำซูดิน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,061 ว่ำท่ี ร.ต. ประเสริฐ มินหะรีสุไรมำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,062 นำย ประหยัด โซ๊ะเฮง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,063 นำย ประหยัด แสงวิมำน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,064 นำย ปรัชญำ เจนกระบ่ี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,065 นำย ปรัตถ์ บุญส่ง หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       1,066 นำง ปรำณี มะลูลีม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,067 นำง ปรำณี คุ้มวงษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,068 น.ส. ปรำณี มิสยำม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,069 นำง ปรำณี ดิเจริญ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,070 นำง ปรำณี โต๊ะหมัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,071 นำง ปรำณี อำจหำญ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       1,072 น.ส. ปรำณี ลำมอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,073 น.ส. ปรำณี หมัดฮับ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,074 นำง ปรำณี สำและ หจก. ตัลบิยะห์

       1,075 นำง ปรำณี น้อยนงค์เยำว์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,076 นำง ปรำณี เจะเกษม หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,077 นำง ปรำณี ฟินด้ี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,078 นำย ปรำโมทย์ ยีหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,079 นำย ปรำโมทย์ ก้อนปัญจก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,080 นำย ปรำโมทย์ ประดิษฐสุวรรณ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,081 นำย ปรำโมทย์ จ๊ิสมัน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,082 นำย ปรำโมทย์ ดำหมัด บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,083 นำย ปริญญ์ เล็กน้อย บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,084 นำย ปริญญำ อำเก็บ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,085 นำย ปริญญำ สอำดโพธ์ิทอง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,086 นำย ปริญญำ จันทร์อุทัย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,087 นำย ปริญญำ อุมัด บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,088 นำย ปริญญำ ก้อพิทักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,089 นำง ปรินดำ มูลำกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,090 น.ส. ปริศนำ ทรงศิริ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,091 นำย ปรีชำ สอนเขียว บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,092 นำย ปรีชำ รุ่งโรจน์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,093 นำย ปรีชำ แชข ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,094 นำย ปรีชำ ผิวเกล้ียง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,095 นำย ปรีชำ บินซำเว็น บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,096 นำย ปรีชำ มำลำอี บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,097 นำย ปรีชำ กะแตเซ็ง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,098 น.ส. ปรีดำ หีมอะด ้ำ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,099 น.ส. ปรียำนุช เกษมภักดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,100 น.ส. ปวีณ์นุช ยูเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,101 นำง ปวีณำ พันค ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,102 นำง ปวีณำ กำรสมเจตน์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,103 น.ส. ปวีณำ กันซัน บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,104 น.ส. ปวีณำ สุมำลยศักด์ิ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,105 น.ส. ปวีณำ สมภักดี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,106 นำง ปวีนำ ฮำนับ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,107 นำย ปอซี มำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล
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เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,108 นำง ปัตเม๊ำะ กูโน หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,109 นำง ปัทมำ ลำเตะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,110 น.ส. ปัทมำ หวันมุดำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,111 นำง ปัทมำ ป่ินทอง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,112 น.ส. ปัทมำ กำยแก้ว หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,113 นำง ปำกรียะห์ ศิริบุญหลง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,114 นำง ปำตะเมำะ สำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,115 นำง ปำตีเมำะ สะแลแม็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,116 นำง ปำตีเมำะ ดือรำแม บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,117 น.ส. ปำตีเมำะ แวหำมะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,118 นำง ปำตีเมำะห์ แสงดี หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,119 นำง ปำนทิพย์ เหมยำ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,120 นำย ปำนูซี สำแม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,121 นำง ปำยียะ นำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,122 น.ส. ปำริชำต เจ๊ะสมัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,123 นำง ปำริชำติ ก้อนปัญจก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,124 นำง ปำรีดะ เจะมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,125 นำง ปำรีดะ สำแม หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,126 น.ส. ปำรีด่ะ เต๊ะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,127 น.ส. ปำรีด๊ะ ดำรำเมำะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,128 น.ส. ปำรีดะห์ โตะโยะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,129 น.ส. ปำรีดะห์ ดอเลำะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,130 นำง ปำสียะ สำแมง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,131 น.ส. ปำอะ สำและบิง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,132 น.ส. ปำอีซะ มำแจ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,133 นำง ปิยนุช มินสำคร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,134 นำง ปิยวดี ดำรำฉำย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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       1,135 นำง ปิยศิริ บินหะยีอำรง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,136 นำย ปิยะ พุฒตำล บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,137 นำย ปิยะ เปียมิน หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,138 นำย ปิยะณัฐ เปียมิน หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,139 นำย ปิยะณัฐ มีสันฐำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,140 นำง ปิยะดำ ยำมำแล หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,141 นำย ปิยะพงษ์ เจ๊ะเด็ง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,142 นำง ปีซ๊ะ ตำเห หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,143 น.ส. ปีซะห์ มำมะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       1,144 นำง ปือซียะห์ สำและ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,145 นำง ปือเสำะ สำเมำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,146 นำง ปือเสำะ เซะแง หจก. อัลอำดำละห์

       1,147 น.ส. ปือเสำะ มีสำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,148 น.ส. ปูซียะห์ แวยูโซะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,149 น.ส. เปมมิกำ ดิเจริญ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,150 น.ส. เปรมระพี พันหวังดียุกุล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,151 น.ส. เปรมวดี เจ๊ะไบ๊ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,152 นำย เปำซี อยีแหละ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,153 นำย เปำซี มำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,154 น.ส. เปำซียะห์ หะยีฮำรง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,155 นำง เป่ียมสุข หมัดสมัน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,156 นำย ผดุงศักด์ิ อย่ำลืมญำติ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,157 นำง ผ่องศรี คลองแค หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,158 นำย ผู่อัด เจะหะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,159 นำย เผดิม พิณประดิษฐ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,160 นำง ฝำติม๊ะ ทัพพันธ์ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,161 นำง ฝำติเม๊ำะ สอฮอย หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
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       1,162 นำง ฝำติเม๊ำะ อำรง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,163 น.ส. ฝำติหม๊ะ บินต่วน หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,164 นำง ฝำติหม๊ะ ชอบหวำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,165 นำง ฝำตีม๊ะ บินศอและห์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,166 นำง ฝ่ำหม๊ะ ขุนแทน บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,167 นำย พงษ์ศิริ วิทยำนนท์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,168 นำง พนิดำ หวังพิทักษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,169 น.ส. พนิดำ นำคีสุวรรณ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,170 นำง พนิดำ ลังกะญำณ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,171 นำย พรชัย ลีแอล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,172 นำย พรชัย นำยหรุ่น หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,173 นำย พรชัย ลำยกินร บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,174 น.ส. พรทิพย์ ทิพย์ยอแล๊ะ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,175 นำง พรทิพย์ ธัญญุพักตร์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,176 นำย พรเทพ เป่ียมสกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,177 นำง พรนภำ พ่ึงและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,178 นำง พรพรรณ จันทร์แก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,179 นำง พรรณำ เด็ดดวง บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,180 น.ส. พรรณี มัติศิลปิน บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,181 นำง พรรณี ฮำเซะ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,182 นำย พรศักด์ิ สอนเขียว บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,183 น.ส. พฤติยำ เช้ือผู้ดี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,184 น.ส. พลอยธิดำ บูและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,185 น.ส. พวงผกำ เหมรัตน์ตระกูล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,186 นำง พวงพร สิทธิวงค์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,187 นำง พอตอเมำะ อิสอ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,188 นำง พอตีเมำะ บูงอเตะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส
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       1,189 นำง พอตีเมำะ เจ๊ะนิ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,190 น.ส. พอตีเมำะ เลำะกะอะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,191 นำง พอตีเม๊ำะ ล่อเต๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,192 นำย พักทูรอยี อำด ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,193 นำย พักรูดิง ดำรีซอ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,194 น.ส. พัชณี ฮะตระกูล หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,195 น.ส. พัชรำ แซ่หล่อ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,196 น.ส. พัชรำ มำนน้อย หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,197 นำง พัชรำพร มินสำคร หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,198 น.ส. พัชรี เผือกน้อย หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,199 น.ส. พัชรี ซำกำรียำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,200 นำง พัชรี พลอยดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,201 นำง พันณี พวงมณี บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,202 น.ส. พัสวี เช้ือผู้ดี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,203 นำง พำช่ืน ปำทำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,204 นำง พำซียะ สำแม หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,205 น.ส. พำดีละห์ บูละ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,206 น.ส. พำตีเมำะ มูซอ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,207 นำง พำตีเมำะ บือรำเฮง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,208 นำง พำตีเมำะ วำโซะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,209 น.ส. พำตีเม๊ำะ สำอ๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,210 น.ส. พำตือมำ สำมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,211 นำง พำตือเมำะ วำโซ๊ะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,212 น.ส. พำรีดะ อำแว หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,213 น.ส. พำรีดะ มะแซ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,214 นำง พำรีด๊ะ กำเจ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,215 น.ส. พำรีด๊ะ ดอเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,216 นำง พำรีด๊ะ โบสะอิ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,217 นำง พำรีด๊ะ ยูโซ๊ะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,218 นำง พำลีต้ำ สำและ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,219 น.ส. พำอีซะ สำมะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,220 นำย พิชย มะแก้ว บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,221 นำย พิชยะ เลำะมะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,222 นำย พิชัย นุชเซ๊ำะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,223 นำย พิชัย นิสวงค์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,224 นำย พิชิต โชติช่วง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,225 นำย พิเชฐ เขียวอ่อน หจก. โอมำร์ทัวร์

       1,226 นำย พิเชฐ สำมำรถ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,227 นำย พิเชษฐ์ เต็งหิรัญ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,228 นำย พิเชษฐ์ จิตรประสิทธ์ิพร หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,229 นำย พิเชษฐ วำรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,230 นำย พิเชษฐ ด ำริห์พงษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,231 นำย พิทักษ์ ยำมำลี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,232 น.ส. พิมพำ ผูกฤทธ์ิ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,233 นำง พิมพำ ด๊ะศิริ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,234 นำง พิมพิดำ สำมำรถ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,235 น.ส. พิรดำ จิรำพันธ์ุ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,236 นำง พิรำวรรณ์ รัตนศิลป์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,237 น.ส. พิศมัย หวังแจ๊ะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,238 นำย พิศลย์ มีแก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,239 นำย พิศำล สุขสบำย หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,240 นำง พิสมัย มีซี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,241 นำย พิสิทธ์ิ หลังสัน หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,242 นำย พิสิทธ์ิ แขกปำทำน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,243 นำย พิสุทธ์ิ ฟินด้ี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,244 นำย พิสุทธ์ิ เปกะมล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,245 นำย พีรพัฒน์ มัดเลำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,246 นำย พีรวิชญ์ มูฮ ำหมัดสลำม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,247 น.ส. พูซียะ สำแม หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,248 นำย พูลสิน อำม๊ะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,249 น.ส. เพชรธิดำ เรืองจินดำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,250 น.ส. เพชรรัตน์ แซ่อ้ึง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,251 นำง เพชรลดำ พ่วงเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,252 นำง เพ็ญรุ่ง ริดมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,253 น.ส. เพลินจิตร ร่ืนพิทักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,254 น.ส. แพร สร้อยทอง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,255 ด.ญ. แพรทรำย ประธำน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,256 นำย ไพฑูรย์ อ ำพรโยธิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,257 นำย ไพบูลย์ เต็งหิรัญ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,258 นำย ไพบูลย์ ชูสกุล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,259 นำย ไพรัช ลีมรัต บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,260 นำย ไพรัช สำตและ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,261 นำย ไพรัช สอำดจิตต์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,262 นำย ไพโรจน์ หวังอับดุลเลำะห์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,263 นำย ไพวัล วงษ์สลำม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,264 นำย ไพศอล แอสะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,265 นำย ไพศำล ยำมำแล หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,266 นำย ไพศำล เต็งหิรัญ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,267 นำย ไพศำล ลำยนำรี บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,268 นำย ไพศำล บินนิเซ็ง หจก. วำลิด ทรำเวิล

       1,269 นำย ฟรินด้ี มังวอ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,270 นำย ฟักคูรอยี มะหะหมัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,271 นำย ฟัครุดดีน ดอเล๊ำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,272 น.ส. ฟัตฮียะห์ อำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,273 น.ส. ฟัยรูซ บำกำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,274 นำย ฟัรฮัน ลอแม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,275 นำง ฟำซียะห์ โตงนุแย หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,276 นำย ฟำดีนำน อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,277 ด.ญ. ฟำเดียร์ ปลอดภัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,278 น.ส. ฟำติน ด ำรงค์หวัง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,279 นำง ฟำติม๊ะ จันทร์สุข หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,280 น.ส. ฟำติมุ๊ มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,281 นำง ฟำตีม๊ะ ศรีประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,282 นำง ฟำตีมะห์ ยุภิญโญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,283 น.ส. ฟำตีมำ หะยีมำยอ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,284 น.ส. ฟำตีเมำะ ฮำแว หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,285 น.ส. ฟำตีเมำะ โละดิง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,286 น.ส. ฟำตีเม๊ำะ จำเงำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,287 น.ส. ฟำตีฮำ ผดุงรักษ์ศำสตร์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,288 นำย ฟ้ำไท เสียงเสนำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,289 น.ส. ฟำริยำ นิลพำนิช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,290 ด.ช. ฟำริส แสงบ ำรุง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,291 น.ส. ฟำรีดะ สะแลแม หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,292 นำง ฟำรีด๊ะ เจ๊ะสำเร๊ะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,293 นำง ฟำรีด๊ะ เจ๊ะแต หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,294 นำง ฟำรีด๊ะ เจะแว หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,295 นำง ฟำรีด๊ะ สะนิ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,296 นำง ฟำรีด๊ะ ดอเลำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,297 นำง ฟำรีด๊ะ มำซอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,298 น.ส. ฟำรีดะร์ บือรำเห็ง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,299 น.ส. ฟำรีดะห์ เฮง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,300 นำง ฟำรีดะห์ ยำญำ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,301 นำง ฟำรีดะห์ มะหะหมัดซอและ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,302 นำง ฟำรีดำ มะลี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,303 นำง ฟำรีดำ อับดุลกำเดร์ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,304 น.ส. ฟำรีดำ เจ๊ะดำมัน บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,305 น.ส. ฟำรีดำ วงษ์สันต์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,306 น.ส. ฟำรีดำ มะมิง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,307 น.ส. ฟำรีดำ นิยมเดชำ หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       1,308 น.ส. ฟำรีดำ ดอเล๊ำะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,309 นำง ฟำรีดำ มูฮ ำหมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,310 น.ส. ฟำรีดำ อำด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,311 น.ส. ฟำลำดน๊ำซ มูกำรำมชำห์ บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       1,312 นำง ฟำอีซ๊ะ จะกะปิ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,313 นำย ฟำอูเซ็ง อำแว หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,314 นำง ฟีซำ หวังหล ำ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,315 นำย ฟีฮีรี ดำโอะ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,316 น.ส. ฟูซียะห์ ลำเตะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,317 นำง ฟูซียะห์ สมำยล์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,318 นำง ฟูซียะห์ นิยำแม บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,319 นำย เฟำซี วงค์ภักดี หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       1,320 นำย ไฟซ้อล อุ่นสมบูรณ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,321 น.ส. ภคมน ปรมัดดำวงษ์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,322 นำย ภรำดร หวังโซ๊ะ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,323 นำง ภริตพร โตชูวงศ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,324 น.ส. ภวนำ สุขวิมลพรรณ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       1,325 นำย ภักดี ยุทธิปูน หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       1,326 นำย ภัทรพงษ์ มุขตำรี บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,327 นำง ภัทรภร อำรีวรกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,328 นำง ภัทรินทร์ สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,329 นำย ภำกร ขันธมำศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,330 นำย ภำคิน อำนันท์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,331 นำย ภำณุ แสงมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,332 นำย ภำณุพงษ์ ช่ืนอุรำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,333 นำย ภำณุวัฒน์ หมัดนุรักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,334 นำย ภำนุพงศ์ ฤทธ์ิงำม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,335 นำย ภำรำดร มินโด หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,336 น.ส. ภำวิณี ชุมเส็น หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,337 นำย ภำวิน บูและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,338 นำย ภิเชฐ หนูพุฒ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,339 น.ส. ภิรดำ วิริยวงศกร บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,340 น.ส. ภิรมยำ นันทศิลป์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,341 น.ส. ภุมรี มำมะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,342 นำย ภูไท อัศศอดิกีน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,343 นำย ภูเบศวร์ เปำะหมอ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,344 นำย ภูมินทร์ บุญมำเลิศ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,345 นำย ภูวดล ดนหรอหมำน หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,346 นำย ภูวนัย แดงโกเมน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,347 นำง เภำซะห์ ซิมำ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,348 นำย มงคล เรืองณรงค์ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,349 นำย มงคล สวัสดี หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,350 นำง มณี เสน่หำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,351 น.ส. มณีวัล นิลใบ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,352 ส.อ. มนตรี โตะแอ หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       1,353 นำย มนตรี มูหะหมัดตำเฮต บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,354 นำย มนตรี สะบีดี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,355 นำย มนตรี บินกำรีม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,356 นำย มนตรี พงษ์เพ็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,357 นำง มนฤดี มำมะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,358 นำย มนัญ มือลี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,359 น.ส. มนัญญำ บุญมำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,360 น.ส. มนัญญำ อำบีดิน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,361 นำย มนัส สันด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,362 นำย มนัส เหล็งศิริ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,363 น.ส. มนัสชนก กองนักวงษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,364 น.ส. มนัสนันท์ หมัดนุช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,365 นำย มนูญ มีพลกิจ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,366 น.ส. มยุรำ แซ่หล่อ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,367 น.ส. มยุรี ดอกอ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,368 นำง มยุรี อำจหำญ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,369 นำง มยุรี สุรัตนมำลย์ หจก. โอมำร์ทัวร์

       1,370 น.ส. มลฤดี เจ๊ะมะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,371 นำย มเลก ศรีคงคำ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,372 นำย มะ โตงนุแย หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,373 นำย มะ สำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,374 นำย มะกตำ เวำะแล หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,375 นำย มะกอซี ปำแดปูเต๊ะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,376 นำย มะกอรี กือจิ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,377 นำย มะกะตำ สำหะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,378 นำย มะกำแม อิสอ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,379 นำย มะกือตำ วำเด็ง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,380 นำย มะซอกี ยูโซะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,381 นำย มะซอลำ สำและ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,382 นำย มะซัมปรี ดอเลำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,383 นำย มะซำกี แอเสำะหะมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,384 นำย มะซำเหะ ยำหะแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,385 นำย มะแซ ดอเลำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,386 นำย มะดำริ เซ็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,387 นำย มะดำโอะ สนิ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,388 นำย มะดำโอ๊ะ แวดือรำแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,389 นำย มะดำโอ๊ะ อำแว หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,390 นำย มะดิง รำชเพชร หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,391 นำย มะตอฮำ ตำเยะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,392 นำย มะตำฮำ เจะอำลี หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,393 นำย มะทรำมี เจ๊ะเลำะ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,394 นำย มะนอ ซำกำปลำยะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,395 นำย มะนัง เจ๊ะแว หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,396 นำย มะนำเซ หะยีฮำแว หจก. ตัลบิยะห์

       1,397 นำย มะนำเซร์ สำมะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,398 นำย มะนำแซ มะยูโซ๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,399 นำย มะนำวี มำมะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,400 นำย มะนุ๊ สำและ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,401 นำย มะไนดี มำลีวำ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,402 นำย มะบรอเฮง มัตติยำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,403 นำย มะปรี มะยูโสะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,404 นำย มะยำกี กำเจ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,405 นำย มะยำกี หะแว หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,406 นำย มะยำกี นำแว บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,407 นำย มะยำกี กำเร็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,408 นำย มะยำกี ฉอ หจก. ตัลบิยะห์

       1,409 นำย มะยำลี บือแน บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,410 ส.ต.ต. มะยีดี ยีหะมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,411 นำย มะยุนุ้ย โสะปนแอ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,412 นำย มะยุรี เจะโซะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,413 นำย มะยูโซะ สำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,414 นำย มะยูโซะ แสมำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,415 นำย มะยูโซะ กำเซ็ง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,416 นำย มะยูโซ๊ะ ปูซู หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,417 นำย มะยูตี ยีบือรำเฮง หจก. อัลอำดำละห์

       1,418 นำย มะยูนิ กียะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,419 นำย มะยูนุ มะสำแม หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,420 นำย มะเย็ง เง๊ำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,421 นำย มะรอซี ดอเลำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,422 นำย มะรอซี ยำมำลอเด็ง หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,423 นำย มะรอเซะ กำซอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,424 นำย มะรอเซะ เวำะเยำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,425 นำย มะรอเซ๊ะ สะรีเดะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,426 นำย มะรอดี สำเมำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,427 นำย มะรอนิง โตะสมำลำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,428 นำย มะรอนิง ยีสำแม็ง หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,429 นำย มะรอนิง สมะแอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,430 นำย มะรอบี โดยหมะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,431 นำย มะรอปี กูนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,432 นำย มะรอมลี ตุยง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,433 นำย มะรอมือลี บือโต หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,434 นำย มะรอมือลี วำหลง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,435 น.ส. มะรอยำ ยะโกะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,436 นำย มะรอยำ สมำแห หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,437 นำย มะรอยี เร๊ะดือแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,438 นำย มะรอสือดี เลำะยะผำ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,439 นำย มะริ เจ๊ะอูมำ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,440 นำย มะรีฟะ เต๊ะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,441 นำย มะรือดี หะยีมะมิง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,442 นำย มะรู เจะเล็ง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,443 นำย มะรูดิน แตบำตู หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,444 นำง มะลิ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,445 นำง มะลิ วันทองหล่อ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,446 นำง มะลิ กำเส็มส๊ะ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,447 นำย มะลี เจ๊ะเงำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,448 นำย มะวี จูบีสู หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,449 นำย มะสะตำ โต๊ะเฮง หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,450 นำย มะสะรี มะลี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,451 นำย มะสักรี ปิ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,452 นำย มะสักรี กำเจ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,453 นำง มะสีป๊ะ อีซอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,454 นำย มะสุกรี เจะมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,455 นำย มะสุดิง สะอะ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,456 นำย มะห์ยูดิน สำมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,457 นำย มะห์รง สำเมำะแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,458 นำย มะหะหมัด มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,459 นำย มะอัสรี สุหลง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,460 นำย มะอีซอ บำซำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,461 นำย มะแอ ยูโซะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,462 นำย มะแอ สือนิ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,463 นำย มะแอ ตำเละ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,464 นำย มะแอ ตุยง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,465 นำย มะแอ โต๊ะนำแม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,466 นำย มะแอ โต๊ะปะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,467 นำย มะแอ กูวิง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,468 นำย มัดฮูเซ็น เจะปอ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,469 นำง มัทญำ มูดำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,470 นำง มัทนำ กำเจ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,471 นำย มันเซอร์ มะยีแต หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,472 นำย มันโซต เลำะหมุด หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,473 นำย มันโซร์ วำเละ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,474 นำง มัยยุรี สำระวำรี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,475 นำง มัสกะ มละมีเลำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,476 น.ส. มัสกะห์ เจะแม็ง หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,477 ด.ญ. มัสซี เสือสมิง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       1,478 น.ส. มัสตูรอ ใจดี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,479 นำง มัสเต๊ำะ ยูโซ๊ะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,480 นำง มัสนะ ยีตำเฮ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,481 น.ส. มัสนำ ท้วมประถม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,482 นำย มัสและ วันหวัง บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,483 น.ส. มัสฮีดำยู ดือเลำะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,484 น.ส. มำกัลสม แวอุมำ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,485 นำง มำซนะห์ มุวรรณสินธ์ุ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,486 น.ส. มำซีเต๊ำะ เย๊ะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

       1,487 นำง มำซีเตำะห์ เจ๊ะแต หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,488 นำง มำซือกะ เจ๊ะเลำะ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,489 นำง มำซือนะห์ มำกำเต หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,490 นำง มำแซเรำะ แลกำมำ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,491 นำย มำโซ เยหิ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,492 น.ส. มำดีนะ เจ๊ะกำเซำะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,493 นำง มำดีฮะ สะรีบูมำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,494 นำง มำดีฮะห์ กำรี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,495 นำย มำทวี ยียำกุล หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,496 นำย มำน และไหม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,497 นำย มำนพ แสงรุ่งวัฒนำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,498 นำย มำนพ ใบหมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,499 นำย มำนพ ไชยคง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,500 นำย มำนพ มังคลัง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,501 นำย มำนพ โซะเฮง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,502 นำย มำนะ ลำวรรณ์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,503 นำย มำนะ อำดัมเจริญ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,504 นำย มำนะ จันทร์แก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,505 นำย มำนะ มะลูลีม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,506 นำย มำนะ นำคีสุวรรณ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,507 นำย มำนะ เริงสมุทร บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,508 นำย มำนะแซ เจะมิง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,509 นำย มำนัด โห๊ะกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       1,510 นำย มำนัส อำจหำญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,511 จ.ส.อ. มำนัส รัมมะภำพ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       1,512 นำย มำนัส ขันทอง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,513 นำย มำนัส แสงสุข บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,514 นำง มำนิดำ มะหมัดกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,515 นำย มำนิต บูรณศิล บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,516 นำง มำนิษำ นัยเนตร์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,517 น.ส. มำนีซะ ยูนุ๊ หจก. ตัลบิยะห์

       1,518 นำง มำนีส๊ะ สำเมำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,519 นำย มำโนช เดชะชีพ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,520 นำย มำโนช หมัดนุช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,521 น.ส. มำปูเสำะ หะยีมำมะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,522 นำย มำมะ ลำเต๊ะ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       1,523 นำย มำมะ อำแวกำจิ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,524 นำย มำมะ ตำเย๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,525 นำย มำมะนำปี มำมุ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,526 นำย มำมะรีเป็ง ยำโงะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,527 นำย มำมุ กำย๊ะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,528 นำง มำยมูเนำะ มะลี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,529 น.ส. มำยีซ๊ะ ดะเล็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,530 นำง มำยีดะ เจะมิง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,531 น.ส. มำยีนะ ดำลอ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,532 น.ส. มำยือน๊ะ ดูละสะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,533 น.ส. มำยือน๊ะห์ ตีงี หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,534 น.ส. มำรยำณี เจะมะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,535 น.ส. มำรศรี ดำหะยี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,536 นำง มำรอบียะ โสะปนแอ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,537 นำง มำรำตรี กองแก้ว หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,538 นำง มำรินนำ ฮัดซัน บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,539 น.ส. มำริแย สำและ หจก. ตัลบิยะห์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,540 น.ส. มำริษำ วรรณเสตร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,541 นำง มำริสำ มณีวงศ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,542 น.ส. มำรีนำ สุขถำวร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,543 น.ส. มำรีน่ำ หมัดนุช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,544 น.ส. มำรีมำ สุขถำวร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,545 น.ส. มำรียะ เด็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,546 นำง มำรียะ ผิวเกล้ียง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,547 นำง มำรียะ สะนีเฮง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,548 นำง มำรีย๊ะ นิยมเดชำ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,549 นำง มำรีย๊ะ เจ๊ะฮะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,550 นำง มำรีย๊ะ เด่นตี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,551 น.ส. มำรียะห์ สุหลง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,552 น.ส. มำรียำ อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,553 น.ส. มำรียำนำ สำเมำะ หจก. อัลอำดำละห์

       1,554 นำง มำรีเยำะ มำหะมะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,555 น.ส. มำรีเยำะ ดือรำมะ หจก. อัลอำดำละห์

       1,556 นำง มำรีเยำะ เจะมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,557 น.ส. มำรีเยำะ เจ๊ะโอ๊ะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,558 นำง มำรีแย แวยี หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       1,559 น.ส. มำรีแย โตะตำหยง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,560 นำง มำรีแย สะเตำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,561 นำง มำรีแย ดอเลำะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,562 นำง มำรีแย ดือรำแม หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,563 น.ส. มำรีแย ลือบำน๊ะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,564 นำง มำรีแย กอตอ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,565 นำง มำรีแย แวบือซำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,566 นำง มำรีแย เจะนิ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

หน้าท่ี 58 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,567 นำง มำรีแย หะยีเจะแว หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,568 น.ส. มำรีแย เจะแต หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,569 น.ส. มำรีแย เซ็ง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,570 นำง มำรีแย สำอุ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,571 น.ส. มำรีแย อุมำสำและ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,572 น.ส. มำรีแย อุเซ็งดำนุง หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,573 นำง มำรีแย อำแว หจก. ตัลบิยะห์

       1,574 นำง มำรีแย ดอแม็ง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,575 น.ส. มำรีหยำม พูลสวัสด์ิ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       1,576 น.ส. มำรือก๊ิ สำแล หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,577 น.ส. มำรือนี บำเกำะ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       1,578 นำย มำรุต มะอูเซ็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,579 นำย มำรุต ฮำนำฟี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,580 นำย มำรุวำน มะซอ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,581 น.ส. มำเรียม มุมินทร์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,582 น.ส. มำเรียม เจ๊ะดอเซำะห์ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,583 นำง มำเรียม มะยีแต หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,584 น.ส. มำเรียม ดำเลำะกองเสล็ม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,585 น.ส. มำเรียม มูฮ ำมัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,586 นำง มำเรียม สำเรฟ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,587 น.ส. มำเรียม เละเซ็น บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,588 นำง มำเรียม อรัณยกำนนท์ บจก. บำรำกัต ทรำเวล

       1,589 นำง มำเรียม พิมำนแมน หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,590 น.ส. มำเรียม สะมะแอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,591 นำง มำเรียม เลำะมำน หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,592 นำง มำเรียม ถิรมนัส หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,593 นำง มำลัย ฮำระตะวัน บจก. มักกะห์ เกตเวย์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,594 นำง มำลิณี แวสุหลง หจก. ตัลบิยะห์

       1,595 น.ส. มำลินี ชูเชิดไชย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,596 นำง มำลินี มูซำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,597 น.ส. มำลินี เจะแม บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,598 นำง มำลิวรรณ มะปูเลำะ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       1,599 น.ส. มำลี มิสยำม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,600 นำง มำลี หมัดซัน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,601 นำง มำลี วันดี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,602 นำง มำลี สุกเขียว หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,603 นำง มำลี เทียนมณี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,604 นำง มำลี กรณีศักด์ิ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,605 น.ส. มำลี หมัดนุรักษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,606 น.ส. มำลี เดวีเลำะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,607 นำง มำลี วงศ์สวรรค์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,608 นำง มำลี กูนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,609 น.ส. มำลี มะหะมำน บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,610 นำง มำลี อำด ำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,611 นำง มำลีเต๊ำะ อำลี หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,612 นำย มำลีฟีน เจจือ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,613 นำง มำลีมำล สำตและ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,614 นำง มำลียะ วันขวัญ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,615 น.ส. มำลีหยะ เหลำะเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,616 นำย มำลุดดีน มัดดีน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,617 นำย มำเล็ก อำรีย์สมำน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,618 นำย มำวิน เจริญพันธ์ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       1,619 นำง มำศิตำ อิบรำฮิม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,620 น.ส. มำสก๊ะ หำแว หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,621 น.ส. มำสนำ หะยีอูเซ็ง หจก. ตัลบิยะห์

       1,622 นำง มำสีเตำะ ดือมอง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,623 นำง มำหรีเก๊ำะ ศรีสุขสวัสด์ิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,624 นำย มำหะมะ มำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,625 นำย มำหะมะ กำเจ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,626 นำย มำหะมะ บินกุโน หจก. วำลิด ทรำเวิล

       1,627 นำย มำหะมะกีสตี ดอฆอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,628 นำย มำหะมะตำมีซี มูนิ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,629 นำย มำหะมะรุสล่ำน สะมะแอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,630 นำย มำหะมะรูดิง บำกำ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,631 นำย มำหะมะสอเระ ยือโร๊ะ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,632 นำย มำหะมะอำแซ จีนำรง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,633 นำย มำหะมะอีซอ กือจิตันหยง หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,634 นำย มำหะมัดฮัสซัน ตำฮีร์ บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       1,635 น.ส. ม่ำห่ำน่ำ จิ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,636 นำย มำหำมะ กำนุงมิง หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,637 นำย มำหำมะ เลำะมะอะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,638 นำย มำหำมะ สำแล หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,639 นำย มำหำมะ สะแลมัน หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,640 นำย มำหำมะ โซะแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,641 นำย มำหำมะ อูเซ็ง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,642 นำย มำหำมะกอรี กำเซ็ง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,643 นำย มำหำมะซอพี เสำะมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,644 นำย มำหำมะยำกี เจะปอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,645 นำย มำหำมะยำฮี อำแซ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,646 นำย มำหำมะรอสำรี ดะแซ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,647 นำย มำห ำหมัดสำลี ซือนิ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,648 นำย มำแอ เจะหล ำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,649 นำย มำฮะดี มำมะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,650 นำย มำฮำมะ ยูโซะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,651 นำย มำฮำมะสะตรี เจ๊ะเลำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,652 นำย มำฮำมัดสำลีมิง อิสมิง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,653 นำย มิตร ดำรำฉำย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,654 นำง มินหล้ำ หยังกุล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,655 นำง มินะ เซำะเฮง บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,656 น.ส. มิเน๊ำะ เจะแม หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,657 นำง มิสบ๊ะ นุ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,658 น.ส. มิสไลยหำ สำรสิทธ์ิ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,659 นำง มิอำ บุญพิษ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,660 นำย มีชัย โห๊ะกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       1,661 น.ส. มีดะ นิกือจิ หจก. อัลอำดำละห์

       1,662 นำง มีด๊ะ มูซอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,663 น.ส. มีดะห์ อำแวเจ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,664 นำง มีนำ หมำดสตูล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,665 น.ส. มีนำ พลีบัตร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,666 นำง มีเนำะ จำรง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,667 นำง มีเนำะ สุหลง หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       1,668 น.ส. มีเนำะ เปำะแต หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,669 นำง มีเนำะ แก้วลำยทอง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,670 นำง มีเน๊ำะ รีรำ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,671 นำง มีเหน๊ำะ เดมมะคุณ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,672 น.ส. มือแย ดอเงำะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,673 น.ส. มือแย อำแว หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,674 นำง มือรีแย มะยะ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,675 น.ส. มือล๊ะ วำแวนิ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,676 นำย มือลี ยีอำซำ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,677 นำย มือลี มำมะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,678 นำย มือลี สำและ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,679 นำย มือเสำะห์ สะมะแอ หจก. ตัลบิยะห์

       1,680 นำง มุกดำ อำมำลีนำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,681 นำย มุกตำร์ วำเลำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,682 นำย มุกะตำ มูสอ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,683 นำย มุคต้ำร์ มะลิสด หจก. อัสลัม ทรำเวล

       1,684 นำง มุจลินทร์ เล็กน้อย บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,685 นำง มุดำริก๊ะห์ วำมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,686 นำย มุรธำ มนูญทวี หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,687 น.ส. มุริญำณ เสนโสพิศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,688 นำย มุสตอฟำ มะอูเซ็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,689 นำย มุสลิม โต๊ะหลี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,690 น.ส. มุสลีณำ อูซำ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,691 นำย มุหลอ แหละหมัด หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,692 นำย มุหำมะ บอเถำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,693 นำย มูคตำร์ สำมะเด็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,694 นำย มูซอฟฟำร์ จำรู หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,695 นำย มูซำ สบู่รัก บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,696 นำย มูซำ บิลฮัจยีรอซูล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,697 นำง มูนำ บุญชม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,698 นำง มูเนำะ เจ๊ะหะมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,699 นำง มูเนำะ กะจิ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,700 นำย มูมีน มะลิซ้อน หจก. โอมำร์ทัวร์

       1,701 นำง มูยี เจ๊ะมะ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,702 นำย มูเรำะ ม่วงข ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,703 นำย มูลกรร บินเจ๊ะอำลี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,704 นำย มูสตอฝำ มะแอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,705 นำย มูสตอพำ สะนิ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,706 นำย มูหมัดยำนี อำรง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,707 นำย มูหมัดลุทพี สะมะแอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,708 นำย มูหัมมัดชัยดี เฮงยำมำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,709 นำย มูหัมมัดซีดิก หะยีเจ๊ะมิง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,710 นำย มูหัมมัดเปำซี มำหะมะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,711 นำย มูหำมะนำยิพ โต๊ะอำลิม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,712 นำย มูหำมะรอซี เบ็ญอับซี หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,713 นำย มูหำมัดดูรำ วำมะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,714 นำย มูห ำมัด นิซอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,715 นำย มูฮัมมะมึคตำ แวบือซำ หจก. ตัลบิยะห์

       1,716 นำย มูฮัมมัด อำเซ็งบำรำแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,717 นำย มูฮัมหมัด มะเย็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,718 นำย มู่ฮัมหมัด หมำดอี บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,719 นำย มูฮัมหมัดมุกซีร์ มำมุ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,720 นำย มูฮัมหมัดยูสมัน ยูโซะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,721 นำย มูฮัมหมัดอำดัมส์ ร่ืนพิทักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,722 นำย มูฮำหมัดซับบรี หำแด หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,723 นำย มูฮ ำมัด สำเล็ง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,724 นำย มูฮ ำมัด แวนำแว หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,725 นำย มูฮ ำมัด เปำะซำ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,726 นำย มูฮ ำมัด อับดุลรำหมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,727 นำย มูฮ ำมัดยำกี สำเรฟ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,728 นำย มูฮ ำมัดอำมิง สะแลมัน หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,729 นำย มูฮ ำหมัด นิลงำม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,730 นำย มูฮ ำหมัด กอมะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

       1,731 นำย มูฮ ำหมัด เหมศิริ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,732 นำย มูฮ ำหมัด หมัดสมัน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,733 นำย มู่ฮ ่ำหมัด บิลสีไหม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,734 นำย มูฮ ำหมัดดำวูด สำและ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,735 ด.ช. มูฮ ำหมัดฟำอิซ กูนำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,736 นำย มูฮ ำหมัดรุสดี สำแลมะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,737 นำย มูฮ ำหมัดฮำฟีซ รอมือลี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,738 นำย มูไฮมิน ดอเลำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,739 นำย เมตตำ ตำนี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,740 นำง เมทินี อำบีดีน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,741 นำย เมธำ กระจ่ำงพัฒน์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,742 น.ส. เมวดี พัชอัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,743 ส.ต. แม มีเด็ง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,744 นำง แม หะยีคำเรง หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,745 นำง แมมูเนำะ สูหลง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,746 นำง แมะ ดอเล๊ำะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,747 นำง แมะ เจะเลำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,748 น.ส. แมะ เจะแว หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,749 นำง แมะ ด่ำเระสำและ หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       1,750 นำง แมะ ดือรำแม หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,751 น.ส. แมะ เจะหลง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,752 น.ส. แมะ หะยีสำแม หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,753 นำง แมะ มะเจ๊ะเง๊ำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,754 น.ส. แมะ กำมิดีนำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,755 นำง แมะ มะแซ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,756 นำง แมะ สมอดียอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,757 น.ส. แมะกซง หมะมูดอ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,758 นำง แมะซง อำแว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,759 นำง แมะดะ หะมะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,760 นำง แมะดะ ดำแม หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,761 นำง แมะด๊ะ เจ๊ะฮะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,762 นำง แมะด๊ะ เจ๊ะนะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,763 น.ส. แมะดะห์ ตียะห์ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,764 นำง แมะเดำะ อำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,765 น.ส. แมะนะ มำหะมะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       1,766 น.ส. แมะนำ บือรำเฮง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,767 น.ส. แมะเนำะ เจะแต หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,768 น.ส. แมะเน๊ำะ เจ๊ะตำเย๊ะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,769 น.ส. แมะมง ดอเลำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,770 นำง แมะเมำะ ดือรำซอ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,771 นำง แมะเมำะ นิเตะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,772 นำง แมะยะ มะเด็ง หจก. อัลอำดำละห์

       1,773 นำง แมะยะ บำกำมะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,774 น.ส. แมะยะห์ ปิดอเลำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,775 น.ส. แมะยำ ฮำแว หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,776 นำง แมะเย๊ำะ สำแม หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,777 นำง แมะแย บือรำเฮง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,778 น.ส. แมะลีเต๊ำะ เจ๊ะแว หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,779 นำง แมะสง มำซอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,780 นำง แมะสะพีเยำะ ดำรำมิง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,781 น.ส. แมะสีเต๊ำะ อำแวอีแต บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,782 น.ส. แมะเสำะ ปำเนำะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,783 นำย โมด จ ำปำดะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,784 นำย โมไนย มะเล็ง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,785 นำย โมฮัมหมัดอำรำฟำน กำหลง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,786 นำย โมฮ ำมัดตำยูดิน สำและ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,787 นำย โมฮ ำหมัดอัชร๊อพ บินฮำนิฟ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,788 นำง ไมกะลุโสง สีทอง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,789 นำย ไมตรี มะติมุ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,790 น.ส. ไมมูเนำะ แลเมำะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,791 นำย ไมย๊ิด ทับทิมใหม่ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,792 น.ส. ยลดำ จ ำปีพันธ์ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,793 น.ส. ยลธิชำ จรัสวำนิชย์ผล บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       1,794 นำง ยลำณี วงศำชนัท หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,795 นำย ยศวรรธน์ อำรยะกุล หจก. โอมำร์ทัวร์

       1,796 น.ส. ยอวำรีเย๊ำะ มะบู หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,797 นำง ยอฮัน แมนิ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,798 นำย ยะโก๊ะ มะเย็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,799 นำย ยะพำ สุและเลำะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,800 นำย ยะยำ ดอเลำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,801 นำง ยะรีด๊ะ สำแม็ง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,802 นำย ยะหยำ รำเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,803 นำย ยะอิง ยูโซะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,804 นำง ยัซมี หมัดศิริ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,805 นำย ยำ วำเย็ง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,806 นำย ยำ สำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,807 นำย ยำกำรียำ สะอะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,808 นำย ยำกำรียำ ดีเยำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,809 นำย ยำกำรียำ มุกำวี หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,810 นำย ยำกำรียำ หำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,811 น.ส. ยำกียะ ฮำมิ หจก. ตัลบิยะห์

       1,812 นำย ยำซีน แชเปีย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       1,813 นำย ยำซีน ข ำธำนี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,814 นำง ย่ำดอน๊ะ หวังยีเส็น หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,815 นำง ยำติเย๊ำะ ศรีคงคำ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,816 จ.ส.ต. ยำนัด ประทำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,817 นำง ยำนิง เจ๊ะดำโอ๊ะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,818 นำย ยำมรุสดีน นันทบุตร หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,819 นำย ยำมัน เปำะเล็ง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,820 นำง ยำมิล๊ะ บิลสีไหม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,821 น.ส. ยำมีละ สำและ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,822 น.ส. ยำมีล๊ะ ส่ำหัส หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,823 น.ส. ยำมีล๊ะ ดำลอ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,824 น.ส. ยำมีละห์ ซำยำ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,825 นำง ยำมีละห์ หะยีกำจิ หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       1,826 นำง ยำรอดะ มะแซ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,827 นำง ยำรอน๊ะ หมัดอ่ำดัม หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,828 นำง ยำรอเฮ ละมุยะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,829 น.ส. ยำระ ล ้ำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,830 นำง ยำรีย๊ะ เจ๊ะมะยูโซ๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,831 น.ส. ยำรียะห์ ดอเลำะซำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,832 น.ส. ยำรีเยำะห์ กำแบ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,833 น.ส. ยำเรำะ อุเซ็งดำนุง หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,834 นำง ย้ำเร้ีย โคกเคียน หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,835 นำย ยำลี สำกอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,836 น.ส. ยำวอเฮ สะมะแอ หจก. ตัลบิยะห์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,837 นำง ยำวเฮ บอเถำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,838 น.ส. ยำวำรี ลำเตะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,839 นำง ยำวำรียะ เจะปอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,840 น.ส. ยำวำเฮ ซำลีซิง หจก. ตัลบิยะห์

       1,841 นำง ยำวำเฮ นิจ๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,842 น.ส. ยำวำเฮ กำเร็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,843 น.ส. ยำวำเฮ ปะดอ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,844 นำง ยำวำเฮ ยูโซะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,845 นำง ยำวำเฮ ดำโอะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,846 นำง ยำสมำ ขุนต ำลิ หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       1,847 นำย ยำสะห์ ซือแม หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,848 นำย ยำหำยำ บำกำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,849 นำง ยีซะ ยำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,850 นำง ยีระ กะลุบี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,851 น.ส. ยีสะ มำมะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,852 น.ส. ยีสะ ปะลีเมำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,853 น.ส. ยีสะ ลือมำนะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,854 นำง ยีหย๊ะ มะแซ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,855 น.ส. ยือแลคอ สะตำยำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,856 นำย ยุทธนำ อำด ำ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,857 นำย ยุทธนำ มะแก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,858 นำย ยุทธนำ รอมำลี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,859 นำย ยุทธพล เลำะมะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,860 น.ส. ยุพำ สนิสุริวงษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,861 นำง ยุพำ ยีเหยง หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       1,862 นำง ยุพำ อินต๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,863 น.ส. ยุพิน ธรรมจิตต์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

หน้าท่ี 69 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,864 นำง ยุภำ ศรีส ำรำญ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,865 น.ส. ยุภำวดี และเล็ก หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       1,866 นำย ยุโสบ ดำรำกัย หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       1,867 นำย ยูซบ ยอมิน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,868 นำย ยูซุฟ พูลสิน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,869 นำย ยูซุฟ สมบูรณ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,870 นำย ยูโซะ สะเตำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,871 นำย ยูโซะ ยำแม หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,872 นำย ยูโซะ กำซอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,873 นำย ยูโซะ มะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,874 นำย ยูโซะ เจ๊ะสือแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,875 นำย ยูโซ๊ะ ดือรำแม หจก. ตัลบิยะห์

       1,876 นำย ยูโซ๊ะ บำเกำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,877 นำย ยูนัยดี วำบำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,878 นำย ยูนุ ยะโม หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,879 นำย ยูนุส นุวันนำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       1,880 น.ส. ยูลลำตี สำมะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       1,881 น.ส. ยูวำรีเยำะห์ ดอสะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,882 นำง ยูแวนะ บูงอตันหยง หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

       1,883 นำย ยูสุบ หมัดอ่ำดัม หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,884 นำย ยูโสบ นุ่งอำหลี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,885 นำย ยู่โสบ ไทยยะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,886 นำย ยู่โส๊บ หวังสวำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,887 นำย ยู่โส๊ป จันทร์กุบ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       1,888 นำย ยูฮำร์ ยะปำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,889 นำง เยำวเรศ เปกะมล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,890 นำง เยำวเห สุวรรณปัตย์ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,891 น.ส. เยำะ ตำเฮร์ หจก. อัลอำดำละห์

       1,892 นำง เยำะ แลแม หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,893 น.ส. เย๊ำะ อีแต หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,894 นำง เย๊ำะ สำมะยะซำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,895 นำง แยนะ แดมำยุ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       1,896 น.ส. แยนะ กูวิง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,897 น.ส. แยนะ สะมะแห หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,898 นำง แยนะ ลำเตะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,899 น.ส. แยนะ กะมำแม หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,900 น.ส. แยนะ หะยีดอเลำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,901 น.ส. แยเรำะ มะลี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       1,902 น.ส. โยธดำ ฟำมุด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,903 น.ส. ใยนะ ยูโซะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,904 น.ส. ใยนุน สำและ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       1,905 ว่ำท่ี ร.ท. รณกฤต อัจจิกรณ์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       1,906 น.ส. รมณียำ หลีมูสำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,907 นำง รมละ สะอิ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,908 น.ส. รวยริน วันหวัง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,909 น.ส. รสรินทร์ อำด ำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       1,910 นำง รอกำยะห์ กะมำแม บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,911 นำง รอกำเยำะ สำเม๊ำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,912 น.ส. ร่อกิย๊ะ หนิเหม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,913 นำง รอกิเยำะ ตำเยะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,914 น.ส. รอกีเยำะ มะมิง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,915 น.ส. รอกีเยำะ นิแซ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,916 นำง รอกีเยำะ สุหลง หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,917 น.ส. รอกีเยำะ มะวิง หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,918 นำง รอกีเยำะ มะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,919 น.ส. รอกีเยำะ ปะดอ หจก. อัลอำดำละห์

       1,920 น.ส. รอกีเยำะ แก่ต๋อง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,921 นำง รอกีเยำะ หลง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,922 น.ส. รอกีเยำะ เจะหลง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,923 นำง รอกีเย๊ำะ สะอิ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,924 นำง รอกีเย๊ำะ แวแยนำ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,925 น.ส. รอกีเย๊ำะ บำโงปะแต หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,926 นำง รอกีเย๊ำะ เจ๊ะนำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,927 น.ส. รอกีเย๊ำะ สำมะเอะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,928 น.ส. รอกีเย๊ำะ บำสอ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,929 นำย ร้อเฉด เด็นศิริ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       1,930 นำง รอชีดะห์ บิลตะหลี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       1,931 นำย รอซะ ดอเลำะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,932 นำง รอซำนำ อำเซ็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,933 นำย รอซำลี เลำะสะแต หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,934 นำง รอซีดะ ซีบะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,935 น.ส. รอซีด๊ะ หะลี หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,936 นำง รอซีดะห์ เจะและ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,937 นำง รอซีลำ บินยูโซะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,938 นำง รอซือน๊ะ โตะยำมู หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       1,939 น.ส. รอซือล๊ะ กำเจ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,940 นำย รอเซะ สำและ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,941 นำง รอดำยะห์ อำลีมำมะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       1,942 นำง รอดียะฮ์ ซือแลแม หจก. ตัลบิยะห์

       1,943 นำง รอดียำ มำมุ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,944 น.ส. รอนีซะห์ สะมะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,945 น.ส. รอนีอ๊ะ ตำเย๊ะ หจก. ตัลบิยะห์

       1,946 นำง รอบิยะห์ ตุยง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,947 น.ส. รอบีย๊ะ โต๊ะหลง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,948 นำง รอบียะห์ กำจิ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,949 น.ส. รอบีหยะ ดือเระ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,950 นำง รอปิอะ แวเด็ง หจก. ตัลบิยะห์

       1,951 น.ส. รอปิอะห์ สำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,952 น.ส. รอปีเยำะ กือแนะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,953 นำง รอปีส๊ะ สำและ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,954 นำง รอปีหยะ ยะโกะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,955 นำง รอปีอะ อำแว หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       1,956 น.ส. รอปีอ๊ะ ดำรำแม หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,957 นำง รอปีอ๊ะ ดำลี บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,958 นำง รอปีอะห์ มะลำเฮง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,959 นำง รอฝีซะ มะมิง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,960 นำง รอฟียะ ฟักเขียว บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       1,961 นำง ร่อมยัน ชูสกุล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,962 น.ส. รอมล๊ะ มะดีเยำะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,963 นำง รอมล๊ะ เจะเลำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,964 นำย รอมลี ดอเล๊ำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,965 นำย รอมลี สำคอ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       1,966 นำง รอมอ๊ะ หนิเหม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       1,967 น.ส. รอมะ กำเจ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,968 น.ส. รอมำนิง สำและ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       1,969 นำย รอมำลี สะมำแอ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       1,970 น.ส. รอมีดะ มำฮะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,971 นำง รอมีอ๊ะ ดือรำแม หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,972 น.ส. รอมือละ มะยี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,973 นำง รอมือละ โสะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,974 นำง รอมือล๊ะ สะอง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       1,975 นำง รอมือล๊ะ เจะเตะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       1,976 นำง รอมือล๊ะ ยูโซะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,977 นำง รอมือล๊ะ สำและ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       1,978 นำย รอมือลี เจ๊ะหลง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,979 นำง รอเมำะ สแลแม หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       1,980 นำง รอเมำะ ลอเด็ง หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,981 นำง รอเม๊ำะ ยุสะซำ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       1,982 นำง รอเมำะห์ อูซิน หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       1,983 นำง รอยมีย์ อำยะมำโซ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,984 นำย รอยำลี โสะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       1,985 นำง รอสนะห์ มะเก หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,986 นำง รอสนะห์ กำรี หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,987 น.ส. รอสนะห์ แสมำ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       1,988 นำย รอสะ เจ๊ะบู หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       1,989 นำย รอสะดีนุด มะดำโอ๊ะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       1,990 นำง รอสะเม๊ำะ ดำซอตำลำแด บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       1,991 นำย รอสำลี อดุลย์อภิมุข หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       1,992 น.ส. รอสีด๊ะ ชูมุง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       1,993 น.ส. รอสีด๊ะ กอและ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,994 นำง รอสียะ อำรี หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       1,995 นำง รอสียะห์ สำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       1,996 นำง รอสือนะ ต่วนบีรู หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       1,997 น.ส. รอสือนะ สำเมำะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       1,998 นำง รอสือเมำะ อภิบำลบ ำรุง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       1,999 นำง รอสือเมำะ ดีสะเอะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,000 นำง รอสือหนะ เจะเฮง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,001 น.ส. รอหะนิง กำรี หจก. วำลิด ทรำเวิล

       2,002 นำง รอหำนำ เฮ็งเลำะแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,003 นำง รอหิมะ แสะบีดิง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,004 นำง รอหิหม๊ะ กะลุบี หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,005 นำย ร่อหีม เส็นขำว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,006 น.ส. รอหีหมะ เจ๊ะแฮ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,007 น.ส. รอฮำนำ มำแห หจก. อัลอำดำละห์

       2,008 นำง รอฮำนำ กำเจ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,009 นำง รอฮำนำ อำดำละ หจก. ตัลบิยะห์

       2,010 น.ส. รอฮำนำ ลำเด็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,011 น.ส. รอฮำนำ บีดัน หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,012 น.ส. รอฮำนิง สำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,013 น.ส. รอฮำนิง ยูโซะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,014 นำง รอฮำนิง ซิมะแซ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,015 น.ส. รอฮำนี สะอะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,016 น.ส. รอฮำนี ยำแม หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,017 น.ส. รอฮำนี วำแมดีซำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,018 น.ส. รอฮำนี บูละ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       2,019 น.ส. รอฮำนี ซำแมง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,020 นำง รอฮำนี อำด ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,021 น.ส. รอฮำนีย์ มุสตอรปำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,022 นำง รอฮำยำ มูนียำนี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,023 นำง รอฮีมะ ดอเลำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,024 น.ส. รอฮีม๊ะ ซิมำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,025 น.ส. รอฮีมำห์ คำร์เง็ง หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,026 น.ส. รอฮีเมำะฮ์ สะอะเซ็ง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,027 น.ส. รอฮีหม๊ะ ซะอะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       2,028 น.ส. รอฮีหม๊ะ วำโซ๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,029 นำย รอเฮ็ม แวนำแว หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,030 น.ส. ระนิง สำเม๊ำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,031 นำย รักคะมำล ปำทำน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,032 นำย รังสรรค์ ระเซำะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,033 นำย รังสฤษฎ์ พูนพำณิชย์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,034 นำย รังสิต เสกเมธี หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,035 น.ส. รัชญำ ลอมำเละ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,036 นำง รัชดำภรณ์ เวลำดี บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,037 น.ส. รัชนี มะลูลีม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,038 น.ส. รัชนี นูนคำน บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       2,039 ด.ช. รัฐภูมิ เพียรรักษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,040 นำย รัตติกร ลำมอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,041 นำง รัตติกำล หีมแหละ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,042 น.ส. รัตติยำ ฮีมวิเศษ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,043 นำง รัตน์ติยำ เกปัน หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,044 นำง รัตนำ เย็นประสิทธ์ิ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,045 นำง รัตนำ กำรีมี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,046 นำง รัตนำ ทองดี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,047 นำง รัตนำ อุมำร์ หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,048 น.ส. รัตนำ สุขสุสำตร์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,049 นำง รัตนำ หวังสำสุข หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,050 น.ส. รัตนำ สูหมิง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,051 น.ส. รัตนำ ข ำธำนี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,052 นำง รัตนำวดี ศรีวิเศษ บจก. มักกะห์ เกตเวย์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,053 น.ส. รัติกำญจน์ ดันงำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,054 น.ส. รัยยำน ดือรำฮิง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,055 นำง รัศมี หวังฟัก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,056 นำย รำชัย ค ำเมือง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,057 นำย รำเชด ดำดำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,058 นำย รำเชนทร์ นุ้ยโดด หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,059 นำย รำเชนร์ เสือสมิง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,060 นำง รำณี ชนันทวำรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,061 นำง รำตรี รำยีบุตร หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       2,062 นำง รำตรี หมัดฮับ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,063 น.ส. รำตรี พิศพรรณ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,064 นำย รำนิชย์ ปรีเปรม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,065 นำง รำนี โตะโยะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,066 น.ส. รำยหำน๊ะห์ อิสอ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,067 น.ส. รำฮิมยำน สังข์ทอง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,068 นำง ร ำไพ สงวนสิน หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,069 นำย ริฎำ หละบิลลำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,070 นำย ริฏวำน นิยม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,071 นำย ริดวำลย์ อำดัม หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,072 นำย รีดูวัล เจ๊ะแว บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,073 น.ส. รีน่ำ ใจดี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,074 น.ส. รีมะห์ หมุดทอง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,075 นำง รีฮำนะห์ สะอะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,076 นำง รุ่งนภำ อำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,077 นำย รุ่งโรจน์ แดงข ำ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,078 น.ส. รุ่งสุรีย์ รัมมะไม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,079 นำย รุจิพงศ์ หมัดนุรักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,080 น.ส. รุจิรำ สำระภี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,081 นำง รุซนำ โตะแอ หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       2,082 นำย รุสดี แสมำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,083 นำย รุสดีย์ มูฮัมหมัดซำเรฟ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,084 นำย รุสตำร์ กำรีมำแซ หจก. ตัลบิยะห์

       2,085 น.ส. รุสนำนี โต๊ะแวมะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,086 น.ส. รุสนีย์ สำเมำะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,087 น.ส. รุสนีย์ มำกำเต หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,088 นำย รุสมำน บินศอและห์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,089 น.ส. รุสเมำะ นอจิ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,090 นำย รุสลัน อุทัย หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       2,091 นำย รุสลำม เย๊ะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       2,092 น.ส. รุสิตำ เฮงน้อย หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,093 น.ส. รูคอยตะห์ ยีตำเฮ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,094 นำง รูซำนำ อำแวนุ๊ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,095 น.ส. รูซีตำ หะมำแย หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,096 นำง รูวัยดำ เจ๊ะเต๊ะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,097 น.ส. รูเวียณี สือแม หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,098 น.ส. รูสมี ลำเตะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,099 นำง เรณู หมุดประภำกร หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,100 น.ส. เรณู นิยมเดชำ หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       2,101 น.ส. เรณู สมันเลำะ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,102 นำง เรวดี งำมเจริญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,103 นำย เรวัฒน์ พุ่มดอกไม้ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,104 นำง เร๊ำะนำ รำโซ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       2,105 นำย เรำะมัด ฮำระตะวัน บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,106 น.ส. เรำะฮำนำ สำแม็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

หน้าท่ี 78 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,107 นำง เรียม มำลีกุล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,108 นำย เรืองศักด์ิ กล่ันบัวหอม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,109 นำย โรสิต ม่วงดี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,110 นำย ไรนูดิง เจ๊ะเด็ง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,111 นำง ไรหนำบ โต๊ะแจะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,112 น.ส. ไรหิมะ มะวิง หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       2,113 นำย ฤดล สำมำรถ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,114 น.ส. ลลลำ เพ็งมุสอ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,115 น.ส. ละมัย ลูมิงค์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,116 น.ส. ละเอียด ปรีชำเดช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,117 นำง ลัคนำ ใจดี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,118 น.ส. ลัดดำ ไกรเพ็ชร์ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,119 นำง ลัดดำ มะลูลีม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,120 นำง ลัดดำ นุชนำบี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,121 นำง ลัดดำ เผ่ำอำรีย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,122 น.ส. ลัดดำ ข ำธำนี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,123 นำง ลัดดำ ฤทธ์ิเดช หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,124 น.ส. ลัยลำ สลำมเต๊ะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,125 นำย ลำต๊ิบ ก่ิงเล็ก หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,126 น.ส. ลำตีฟะห์ นิยม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,127 นำง ล ำดวน นิซัน บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,128 นำง ล ำใย ไวยพจนีย์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,129 นำย ลิขิต มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,130 นำง ลินดำ เดวัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,131 นำง ลินดำ ยะรังวงษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,132 นำง ลินนำ ปัญญศิริ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,133 น.ส. ลิม๊ะ สระหำรดิษ หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,134 นำย ลิวำอุดดีน หะยีมำยอ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,135 น.ส. ลีซ่ำ มูฮ ำหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,136 นำง ลีเมำะ สะแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,137 นำง ลีเมำะ เจ๊ะเย็ง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,138 นำย ลุกมำน หนูยำหมำด หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       2,139 นำย ลุคหมำน กะลุบี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,140 นำย เลิศศักด์ิ บุญมำเลิศ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,141 นำง ไลลำ วำสนปรีชำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,142 นำง ไลลำ เรืองปรำชญ์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,143 นำย วงศธร น้อยนงเยำว์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,144 น.ส. วณิชชำ วิสุทธิปรำณี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,145 นำง วนิดำ ผดุงฮะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,146 น.ส. วนิดำ ลำวรรณ์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,147 น.ส. วนิดำ โอ๊ะด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,148 น.ส. วนิดำ มำสะและ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,149 นำง วนิดำ เลำะเด หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,150 นำง วนิดำ มังกะลัง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,151 นำง วนิดำ หมู่และ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,152 นำง วนิดำ ก่ิงหมัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,153 นำง วนิดำ ศรีริภำพ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,154 นำง วนิดำ มำรัดยูซบ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,155 น.ส. วนิดำ หมัดหนัก หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,156 นำง วนิดำ กิมแคร่วกำร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,157 นำง วนิดำ หลีบ ำรุง หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,158 น.ส. วยุรีย์ โห๊ะกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,159 นำง วรกุล หะมะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

       2,160 นำย วรรณชัย สุขดี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,161 นำง วรรณดี แซ่จอง หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,162 น.ส. วรรณนิษำ ศรีวิเศษ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,163 นำง วรรณนิสำ ศรีรอด หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,164 นำง วรรณำ หวังพิทักษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,165 น.ส. วรรณำ นรินทร บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,166 นำง วรรณำ เส็นยีหีม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,167 นำง วรรณำ สุชำติ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,168 น.ส. วรรณำ ก ำมะหย่ี หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,169 นำง วรรณำ อุ่นอ ำไพ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,170 นำง วรรณำ พวงมณี บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,171 นำง วรรณำ รีอุมำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,172 น.ส. วรรณำ อุไรรัตน์ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,173 น.ส. วรรณี ยำมัน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,174 น.ส. วรรณี โพธิวัน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,175 น.ส. วรรณี อับดุลลอมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,176 นำย วรวัช วำสนปรีชำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,177 นำย วรวุฒิ พุ่มดอกไม้ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,178 นำย วรวุฒิ ชะลำยนเดชะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,179 นำย วรสิทธ์ิ พวงมณีย์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,180 น.ส. วรัญญำ หมัดนุรักษ์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,181 นำง วรำภรณ์ หะรีเมำ บจก. บำรำกัต ทรำเวล

       2,182 น.ส. วรำภรณ์ ช ำนินำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,183 น.ส. วรำภรณ์ วงค์ยีเมำะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,184 ส.ต.อ. วรำยุทธ เบ็ญฮำวัน หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,185 นำย วรำยุทธ ปำทำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,186 น.ส. วรำรัตน์ แสงสุข หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,187 นำย วรำวุธ วงศำชนัท หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,188 นำย วรำวุธ น้อยวงค์ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       2,189 นำย วรำวุธ ยอมิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,190 น.ส. วริยำ บินซำเว็น บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,191 นำง วริยำ เป่ียมสกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,192 นำย วริศร์ เสือสมิง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,193 น.ส. วริศรำ บุญมำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,194 น.ส. วริศรำ ยอมิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,195 น.ส. วรีย์กำนท์ หมัดวิเศษ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,196 นำย วลีด อีซอ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,197 นำย วสันต์ สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,198 นำย วสันต์ รีอุมำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,199 นำย วัชรพงษ์ วงษ์สะและ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,200 นำย วัชรินทร์ ยุโสะเหม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,201 นำง วัชรี วิวัตพงค์ หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       2,202 นำย วัฒนำ ดำรำหมำนเศษ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,203 นำย วันกำรียำ หะยีอำซำ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,204 นำย วันเฉลิม หวังงำม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,205 นำย วันชัย ฮูวัยรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,206 นำย วันชัย อมรึก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,207 นำย วันชัย เจนกระบ่ี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,208 นำย วันชัย ยะลำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,209 นำย วันชัย ปำทำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,210 นำย วันชัย พฤทธ์พจน์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,211 นำย วันชัย หนูทอง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,212 นำย วันชัย แก้วเกตุ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,213 น.ส. วันดี อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,214 นำง วันดี ร่ืนพิทักษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,215 น.ส. วันดี นุ่มแปลก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,216 นำง วันดี ปรีดำกร บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,217 นำง วันดี สืบเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,218 นำง วันทนำ ยูเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,219 นำง วันนำ นรินทร บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,220 นำย วันน้ำน คอนเก็น หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,221 นำง วันเพ็ญ ยีมิน หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,222 นำง วันเพ็ญ หวังสนิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,223 น.ส. วันเพ็ญ เล๊ำะเหม็ง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,224 นำง วันวิภำ ฮีม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,225 น.ส. วันอัสมำอ์ แวหะยี หจก. อัลอำดำละห์

       2,226 นำย วันอิบรอเหม มะแซ หจก. อัลอำดำละห์

       2,227 นำย วัยวุฒิ ศรีสอำด หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,228 นำย วัลดี ศรีรัตน์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,229 นำง วัลภำ นิลสมุทร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,230 นำย วำณิช วิสุทธิปรำณี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,231 น.ส. วำฟะห์ บิลสุลต่ำน หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,232 น.ส. วำริกำ มังกะลัง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,233 น.ส. วำรี สำและ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,234 น.ส. วำรุณี มิดด้ี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,235 นำง วำรุณี โต๊ะส ำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,236 นำง วำรุณี เสียงเสนำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,237 นำง วำรุณีย์ ประสงค์ผล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,238 นำย วำลย์ เปล่ียนจรูญ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,239 น.ส. วำสนำ เพ็ชรเฟ่ือง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,240 น.ส. วำสนำ พรมมำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,241 นำง วำสนำ หะยีกือจิ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,242 น.ส. วำสนำ อิสมำแอล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,243 นำง วำสนำ ซำและกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,244 นำง วิจิตรำ เจ๊ะโมง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,245 นำย วิชัย เจ๊ะกำเซำะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,246 นำย วิชัย หมัดละ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,247 นำย วิชัย แสงบ ำรุง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,248 นำย วิชัย บุญประเสริฐ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,249 นำย วิชำญ ปัญญำทิพย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,250 นำย วิชิต จ ำนงฤทธ์ิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,251 น.ส. วิชุตำ เจริญพันธ์ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,252 นำย วิเชียร โต๊ะหมัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,253 นำย วิเชียร มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,254 นำย วิทยำ มูดำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,255 นำย วิทยำ มะซอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,256 นำย วิทวุฒ เจริญพันธ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,257 น.ส. วิทิตำ บุญชม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,258 นำย วิทูรย์ มิลเจริญ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,259 นำย วินัย ยอดรัก หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,260 นำย วินัย สะนีเฮง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,261 นำย วินัย สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,262 นำย วินัย ทับโทน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,263 นำย วินัย มีพลกิจ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,264 นำย วินัย มูฮ ำหมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,265 นำย วินิต อะหลี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,266 น.ส. วินิตำ บุญชม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,267 นำย วิพัฒน์ ศรีสุขสวัสด์ิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,268 นำง วิภำ ช่ืนอุรำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,269 นำง วิภำ ประดับญำติ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,270 นำง วิภำกรณ์ ภู่สกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,271 นำย วิภำดำ เปกะมล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,272 นำง วิภำรัตน์ มินทรำศักด์ิ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,273 น.ส. วิภำรัตน์ ช่ืนอุรำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,274 น.ส. วิภำวี สมำน บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,275 น.ส. วิมล ยำมันสะมีดิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,276 น.ส. วิมล ก ำไลทอง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,277 นำง วิมล ขันธมำศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,278 น.ส. วิยะดำ โรจน์วัฒน์วิบูลย์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,279 นำย วิรัช ปลอดภัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,280 น.ส. วิรัณญำ เจริญพันธ์ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,281 นำง วิรัตทนำ บูชำกรรจ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,282 นำย วิรัตน์ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,283 นำย วิโรจน์ สะและหมัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,284 นำย วิโรจน์ รัมภักด์ิ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,285 น.ส. วิลันดำ สุขถำวร บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,286 น.ส. วิลัย อำด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,287 น.ส. วิลัย เก็มกำเม็น หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,288 น.ส. วิลำวรรณ ฮิงสำหัส หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,289 น.ส. วิลำวัณย์ มำลินี หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       2,290 นำง วิไล พูลทรัพย์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,291 น.ส. วิไลรัตน์ กำระก ำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,292 น.ส. วิไลวรรณ์ ซออำฮีม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,293 น.ส. วิไลวรรณ หวังเจริญ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,294 น.ส. วิไลวรรณ สนิสุริวงษ์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,295 นำง วิไลวรรณ มูฮ ำหมัด หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,296 นำย วิวัฒน์ วิสุทธิปรำณี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,297 นำย วิวัฒน์ สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,298 น.ส. วิศนี มุสตำฟำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,299 นำย วิษณุ อำด ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,300 นำย วิษณุ น้อยเกิด บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,301 นำย วิสิทธ์ิ วรกำญจน์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,302 นำย วิสิทธ์ิ บินกำรีม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,303 นำง วีณำ เด็ดดวง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,304 นำง วีณำ ปู่ทอง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,305 นำง วีณำ แฉล้มวำรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,306 น.ส. วีณำ หวังเกษม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,307 นำง วีนัส ปลอดภัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,308 น.ส. วีนำ แสงบ ำรุง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,309 นำย วีรชำติ เดชบิลหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,310 น.ส. วีรนุช ล ้ำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,311 นำย วีรพล มะลูลีม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,312 นำย วีรพันธ์ มำรำวี บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,313 นำย วีรยุทธ เฉลิมขวัญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,314 นำง วีรวรรณ มะหะหมัดซอและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,315 นำย วีรวัฒน์ โรจน์วัฒน์วิบูลย์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,316 นำย วีระยุทธ มังประเสริฐ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,317 นำย วีระยุทธ บูและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,318 นำย วีระยุทธ กวีเขตต์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,319 นำย วีระวัฒน์ มังประเสริฐ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,320 นำย วีระศักด์ิ สำยสล ำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,321 นำย วุฒิชัย หวังพิทักษ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,322 นำย วุฒิชัย บูและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,323 นำย วุฒินันท์ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,324 นำย วุฒินันท์ อิบรอเฮม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,325 นำย วุฒิวัย วงษ์มะเซำะห์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,326 นำย วุฒิศักด์ิ ปำกบำรำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,327 นำง แวกรือสง อำแว หจก. อัลอำดำละห์

       2,328 น.ส. แวกอปือเซำะ มะแซ หจก. ตัลบิยะห์

       2,329 น.ส. แวคอรีเย๊ำะ เจ๊ะเตะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,330 นำง แวซำมีนะห์ ปัตยะบุตร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,331 นำย แวดอเล๊ำะ หะยีสะอุ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       2,332 นำง แวตีปะห์ กำซอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,333 น.ส. แวตีเมำะ แวอีซอ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,334 นำง แวตีเมำะ กำรียำ หจก. อัลอำดำละห์

       2,335 นำง แวตีเมำะ สำและ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,336 นำง แวนะ สำอิ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       2,337 น.ส. แวบีเดำะ แวนำแว หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,338 นำง แวบีเด๊ำะ ตอแลหม๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,339 นำย แวบูรฮำน สะดียำมู หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,340 นำง แวมำรียะห์ เส็นเส้ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,341 นำง แวมำห์ ลีวำเมำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,342 นำง แวมีเนำะ ยีตำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,343 นำง แวมีเนำะ มะลี หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,344 นำง แวมีแย สะอะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,345 นำง แวมูเน๊ำะ เจ๊ะเงำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,346 นำย แวมูฮัมหมัด สะรีเดะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,347 น.ส. แวเมำะ แวดอเลำะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,348 นำย แวยูโซะ มะรอแมโน หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,349 นำย แวยูโซะ แวมิง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,350 น.ส. แวเยำะ สำแม หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,351 น.ส. แวแย สำเมำะ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       2,352 นำง แวรอเม๊ำะ ประสงค์ผล หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,353 น.ส. แวรอฮำนิง อูจะอิง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,354 นำง แวสะปีนะห์ มะแน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,355 นำง แวสะปีเยำะ กูนำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,356 นำง แวสะปีหนะ แวสะแลแม หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,357 นำย แวสะมำแอ แวนำฮะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,358 นำง แวเสำะ มะมิง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,359 นำย แวหะมะ เจะเตะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,360 นำย แวหะมะ วำพำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,361 นำย แวหะมะกำเดร์ สะมะแอ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,362 นำย แวอัดนำน แวดือเระ หจก. ตัลบิยะห์

       2,363 นำย แวอับดุลรอแม มะยีแต บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,364 นำง แวอัยเซำะ หมัดส่ำและอ่ำเหล็ม หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,365 นำย แวอำซือมำ แวสมะแอแว หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,366 นำย แวอำแซ แวมะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,367 นำย แวอิมรอน เจ๊ะแล หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       2,368 นำย แวอุสมำน แวดือรำแม หจก. อัลอำดำละห์

       2,369 นำย แวอูเซ็ง แวเดง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       2,370 นำย แวอูมำ แวอำลี บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,371 น.ส. แวแอเสำะ มูละ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       2,372 นำง แวแอเสำะ นำรอ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,373 นำง แวฮำมีด๊ะ แวอุเซ็ง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,374 น.ส. แวฮำสน๊ะ หะยีแวมิง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,375 นำย ศตพล ลูกอินทร์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,376 นำย ศรชัย เสมสำยัณห์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,377 นำย ศรชัย รอดป่ิม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,378 นำง ศรัญญำ มูลทรัพย์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,379 น.ส. ศรัญญ่ำ นิยมย่ิงสกุล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,380 นำย ศรัญญู และไหม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,381 น.ส. ศรัญยำ ปำนนพภำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,382 นำย ศรัณย์ ดำมำอู บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,383 น.ส. ศรัณยำ อิบรอเฮม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,384 นำย ศรำยุทธ นิยมย่ิงสกุล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,385 นำย ศรำยุทธ ขันธครุธ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,386 นำย ศรำยุทธ ต ำรำเรียง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,387 นำง ศรำวดี วงษ์สะและ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,388 นำย ศรำวุธ เวอะเหล็ง บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,389 นำย ศรำวุธ นิเต็ม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,390 นำย ศรำวุธ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,391 นำย ศรำวุธ คชสวัสด์ิ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,392 นำย ศรำวุธ เบ็ญหมัด หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,393 น.ส. ศรินทร มัสเยำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,394 นำง ศรีชมภู มะลูลีม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,395 นำง ศรีนวลจันทร์ เทศงำมถ้วน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,396 นำง ศรีวิไล สอนลอย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,397 นำง ศลิษำ อุสมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,398 น.ส. ศศิธร กริสและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,399 นำง ศศิธร ปะกำหลำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,400 น.ส. ศศิธร นิลสมุทร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,401 นำย ศักดำ เสน่หำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,402 นำย ศักดำ อำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,403 นำย ศักดำ ยูเต๊ะ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

หน้าท่ี 89 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,404 นำย ศักด์ิ สิงฆำฬะ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,405 นำย ศักด์ิชำย วันหวัง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,406 นำย ศักด์ิชำย วงศ์อิศเรศ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,407 นำย ศักด์ินรินทร์ ลำยสังข์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,408 นำย ศักรินทร์ กริสและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,409 นำย ศักรินทร์ เจ๊ะเละ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       2,410 นำย ศำสตรำ หร่ิมรัชดำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,411 นำย ศิรศักด์ิ รำวเด็ง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,412 นำย ศิระ นวนมี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,413 น.ส. ศิรำณี เซ็นหลวง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,414 นำย ศิริ จันทร์แก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,415 นำง ศิริกำนดำ วงศ์อิศเรศ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,416 น.ส. ศิริกำนดำ นิยมย่ิงสกุล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,417 นำย ศิริชัย ดำวอเซำะห์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,418 นำย ศิริชัย บุรุษเกิด บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,419 น.ส. ศิริญญำ พลอยดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,420 นำง ศิริณำ ยะมะลี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,421 นำย ศิริพงษ์ วิทยำนนท์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,422 น.ส. ศิริพร กำหลง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,423 นำย ศิริยุทธ ตำสะหำก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,424 น.ส. ศิริรัตน์ กำหลง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,425 นำง ศิริวรรณ นิภำรัตน์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,426 นำย ศิริวุฒิ อ๊ะหมัดตอเฮด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,427 นำย ศิริศักด์ิ สุวรรณดี บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,428 นำย ศิลำ อับดุลเลำะห์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,429 น.ส. ศีรีฮัน วำโนะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,430 นำย ศุภกฤต พ่วงเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,431 นำย ศุภเกียรติ เกิดอยู่ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,432 นำย ศุภประเสริฐ พูนพำณิชย์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,433 นำย ศุภวัฒน์ แดงประดับ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,434 นำย ศุภวัฒน์ชัย ภูมิมำโนช บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,435 นำย เศรษฐศำสตร์ ตำยูเคน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,436 นำย เศรษฐำ สกุลดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,437 นำง ษัรวำ ประทำน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,438 นำง สกีณำ สำมะแก หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       2,439 นำย สตอปำ ลำเตะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,440 นำง สตำนำ อิแต หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       2,441 นำย สนกิดล่ี ตะอะด ้ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,442 นำย สนธยำ ดีหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,443 นำย สนธิ สำระกอ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,444 นำย สนำน พันธ์หีม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,445 นำย สนิท มะลูลีม บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       2,446 นำย สมเกียรติ เช้ือผู้ดี บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,447 นำย สมเกียรติ กิมแคร่วกำร หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,448 นำย สมเกียรติ ภูมีสุข บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,449 นำย สมคิด มูลพำลำศัย หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,450 นำย สมคิด อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,451 นำย สมคิต มะเตอรกี หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,452 นำง สมจิต สุวมิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,453 นำง สมจิต ธำรีสืบ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,454 นำง สมจิตต์ สุริวงษ์ หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,455 น.ส. สมจิตต์ ยำมันสะมีดิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,456 นำง สมจิตร์ ล ้ำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,457 นำง สมจิตร์ นระฮีม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,458 นำย สมจิตร์ อ่วมเอ่ียม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,459 นำง สมจิตร์ โห๊ะกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,460 นำย สมจิตร วงศ์สวรรค์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,461 น.ส. สมจิตร มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,462 น.ส. สมใจ อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,463 นำง สมใจ ประศรี หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,464 นำง สมใจ วรรณะพิม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,465 น.ส. สมใจ โตฟำเล๊ะห์ บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเรำะห์

       2,466 นำย สมชำติ อ่ำนสนิท หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,467 นำย สมชำย บุญเลำะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,468 นำย สมชำย ดิเจริญ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,469 นำย สมชำย สำริกำเกตุ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,470 นำย สมชำย ไวถนอมสัตว์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,471 นำย สมชำย ดอระมำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,472 นำย สมชำย ประสพเหมำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,473 นำย สมชำย สอนลอย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,474 นำย สมชำย มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,475 นำย สมชำย มำนะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,476 นำย สมชำย แสงสุข หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,477 นำย สมชำย วันดี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,478 นำย สมชำย สลำมเต๊ะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,479 นำย สมชำย อับดุลลอมำน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,480 นำย สมชำย กะเต็บหมัด หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,481 นำย สมชำย และสุบ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,482 นำย สมชำย ดำณีสมัน บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,483 นำย สมชำย ลีวัน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,484 นำย สมชำย เจ๊ะมิน หจก. อินตัน เอกซ์เพรส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,485 นำย สมชำย อ่อนหัด บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,486 นำย สมชำย หมุดประภำกร หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,487 นำย สมชำย นิซัน บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,488 นำย สมชำย มะตัง หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,489 นำย สมชำย หวังบู่ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,490 นำย สมชำย ดำน ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,491 นำย สมเดช มูฮ ำหมัด หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,492 นำย สมนึก วงษ์ศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,493 นำย สมนึก หิมะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,494 นำย สมนึก ไชยมงคล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,495 นำย สมบัตร เลำะลำเมำะ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,496 นำย สมบัติ เลำะมะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,497 นำย สมบัติ พลีขันธ์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,498 นำย สมบัติ เลขพันธ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,499 นำย สมบัติ เฉลียวค้ำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,500 นำย สมบัติ อับดุลเลำะห์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,501 นำย สมบัติ เทศงำมถ้วน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,502 นำย สมบัติ เจริญสุข หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,503 นำย สมบัติ อินต๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,504 นำย สมบุญ โตลอย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,505 นำง สมบุญ บินกำซัน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,506 นำย สมบูรณ์ ประสงค์ผล หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,507 นำง สมใบนะ จ ำปีพันธ์ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,508 นำย สมปอง เรืองปรำชญ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,509 น.ส. สมปอง แซ่โง้ว หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,510 นำง สมปอง นิทรัพย์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,511 น.ส. สมปอง พงษ์ย่ีหล้ำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,512 นำย สมพงศ์ ลีอ ่ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,513 นำย สมพงษ์ อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,514 นำย สมพงษ์ ขันธมำศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,515 นำย สมพร ด ำหมัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,516 น.ส. สมพร ขันวิธี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,517 นำย สมภพ เสนโสพิศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,518 นำย สมภพ เกยทอง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,519 นำย สมยศ มัดเลำะ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,520 นำย สมยศ เช้ือสง่ำ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,521 นำย สมยศ แสงอรุณ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,522 นำย สมยศ มูฮ ำหมัดสลำม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,523 นำง สมยำ รังบุบผำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,524 นำง สมร สะและหมัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,525 นำง สมร เจ๊ะเซ็น หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,526 นำง สมร สุขถำวร หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,527 น.ส. สมร โคพลัง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,528 นำง สมรวย มะหลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,529 น.ส. สมฤดี มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,530 นำง สมลักษณ์ พันธ์ุสำยศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,531 นำง สมศรี ศรีปทุมวรำภรณ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,532 นำง สมศรี พ่วงเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,533 นำย สมศักด์ิ มะมูฮ ำหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,534 นำย สมศักด์ิ เวอะเหล็ง บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,535 นำย สมศักด์ิ สลำมเต๊ะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,536 นำย สมศักด์ิ มะหะมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,537 นำย สมศักด์ิ ไกรทัต บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,538 นำย สมศักด์ิ ทรัพย์บ ำรุง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

หน้าท่ี 94 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร
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       2,539 นำย สมศักด์ิ บินกำซัน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,540 นำย สมศักด์ิ จิตรหำญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,541 นำย สมศักด์ิ กุลสุวรรณ์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,542 นำย สมศักด์ิ ก ำปงซัน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,543 นำย สมศักด์ิ คงศิริ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,544 นำย สมศักด์ิ วังชัง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       2,545 นำย สมศักด์ิ เยะยัง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,546 นำย สมศักด์ิ เจริญช่ำง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,547 นำย สมศักด์ิ และคง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,548 นำย สมศักด์ิ มะตัง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,549 นำย สมศักด์ิ อิสหำก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,550 นำย สมศักด์ิ มะดะเรส บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,551 นำย สมศักด์ิ เจริญสง่ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,552 นำย สมศักด์ิ วรรณพิรุณ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,553 นำย สมศักด์ิ ศรีแสงสำย หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,554 นำย สมสกุล เด็ดดวง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,555 นำง สมสมร โต๊ะสกุล หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,556 น.ส. สมสมัย ไวถนอมสัตว์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,557 นำง สมสวำท ลิมำนัน หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       2,558 นำย สมหมำย ดิเจริญ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,559 นำย สมหมำย เมฆลอย หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,560 น.ส. สมหมำย น้อยนงเยำว์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,561 นำย สมหมำย ประสพเหมำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,562 นำย สมหมำย พันธ์ุบูระ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,563 นำง สมหมำย โสอุดร หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,564 นำย สมหมำย มูฮ ำหมัดยูโซ๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,565 นำย สมหวัง ยูเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด
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       2,566 พลฯ* สมหวัง บุญยง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,567 นำย สมหวัง สิงสำหัส หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,568 นำย สมหวัง หวังพิทักษ์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,569 นำย สมหวัง อะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,570 นำย สมหวัง ดอเลำะอุมำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,571 นำย สมหวัง ภักดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,572 นำย สมหวัง ถนอมศิลป์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,573 นำย สมหวัง อินทร์สุไว หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,574 นำย สมหวัง มินสำคร หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,575 นำย สมัชชำ สุขถำวร บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,576 นำย สมัน ฮำมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,577 นำย สมัย อรุณพูลทรัพย์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,578 นำง สมัย สอำดโพธ์ิทอง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,579 นำย สมำน แก้วน่ิมพำลี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,580 นำย สมำน กอล ำ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,581 นำย สมำน แสงเรำะหมัด บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       2,582 นำย สมำน เสือสมิง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,583 นำย สมำน มะเล็ง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,584 นำย สมำน พูลทรัพย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,585 นำย สมำน ลอดิง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,586 นำย สมำน ยีเหยง หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,587 นำย สมำน พัชอัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,588 นำย สมำน ริดมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,589 นำย สมิท ชัยมล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,590 นำย สรยุทธ เกตุประสิทธ์ิ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,591 นำย สรวุธ ปัตยะบุตร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,592 นำย สรำยุทธ มีพลกิจ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

หน้าท่ี 96 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,593 น.ส. สรำวลี หมัดนุรักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,594 นำย สรำวุฒิ โต๊ะส ำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,595 นำย สรำวุฒิ แอด ำ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,596 นำย สรำวุธ ลอยโนรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,597 นำย สรำวุธ สมะดี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,598 นำย สรำวุธ มัดดิน บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเรำะห์

       2,599 นำย สรำวุธ และซัน บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       2,600 น.ส. สรินยำ ลงสุวรรณ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,601 นำง สรีดำ บุญชนะโชติ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,602 น.ส. สโรชำ กำรสมเจตน์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,603 นำย สลำม เดชะชีพ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,604 นำง สลีมำ และไหม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,605 น.ส. สวง ศุภฤทธ์ิ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,606 นำง สวยนะห์ สะมะปะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,607 นำย สวัสด์ิ อำด ำ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,608 นำย สวัสด์ิ พลอยดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,609 นำย สวัสด์ิ ชูไทย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,610 นำย สวัสดิพัฒน์ พลอยดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,611 นำง สว่ำง หมัดสะและ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,612 นำย สว่ำง อุปถัมภ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,613 นำย สหมัด บิลหีม หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,614 นำย สหัส สำยสล ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,615 นำง ส้อด่ำเก๊ียะ หะยีอิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,616 น.ส. สอเดำะ ลำเตะ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       2,617 นำง สอฝีหยะ สำยสะอิด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,618 น.ส. สอเมำะ ยือโระ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,619 นำง สอลีฮะ ยำมำเจริญ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
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       2,620 นำง สอแลหะ ลำเตะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,621 นำย สอและ หลงสมัน หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,622 นำย สอเฮำะ สำและ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       2,623 นำย สอ้ัด โต๊ะสมัน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,624 นำย สอิด ยีแมเฟือง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,625 นำง สะกีนำ ปำทำน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,626 นำง สะดะ บ้ิง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       2,627 น.ส. สะดีเย๊ำะ หะยีสำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,628 นำง สะดีหย๊ะ มำมะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,629 นำง สะปินะ สำรออิง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,630 น.ส. สะปิเยำะ ตำแป หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       2,631 นำง สะปีนะห์ แวนำฮะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,632 นำง สะปีเยำะ กำนี หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,633 นำย สะแปอิง อำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,634 นำย สะแปอิง หะยีคำเรง หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       2,635 น.ส. สะฟีน๊ะ หัสมัด หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,636 นำย สะมะแอ สำมะ หจก. อัลอำดำละห์

       2,637 นำย สะมะแอ ตำแห หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,638 นำย สะมะแอ สันบำกอ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,639 นำย สะมะแอ แวรอยี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,640 นำย สะมะแอ หวังสนิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,641 นำย สะมำแห สำเมำะ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,642 นำย สะมำแอ กำแบ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,643 นำย สะมำแอ วำเด็ง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,644 นำย สะรี บำเฮง หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,645 นำง สะรีมำ สะมะแอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,646 นำง สะหรอ เนสะแหละ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,647 นำย สะอำด ดีสะเมำะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,648 นำย สะอำดี สำและ หจก. ตัลบิยะห์

       2,649 นำย สะอำรอนี ดอปอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,650 นำย สะอำรี ยุสะซำ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       2,651 นำย สะอูดี อำบู หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       2,652 นำย สะอูเด็ง มะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,653 นำง สะอูเดำะ เร๊ะดือแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,654 นำง สะอูเด๊ำะ พะยุศี หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,655 นำย สักริยำ เส็นหลี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,656 นำย สัญญำ เนสะแหละ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,657 นำย สัญญำ ล่ำหมัน หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       2,658 นำย สันต์ อภิบำลบ ำรุง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,659 นำย สันต์ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,660 นำย สันติ เสือสมิง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,661 นำย สันติธรรม เส็นขำว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,662 นำย สับรี มะวิง หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       2,663 นำง สับรีนำ มุกำวี หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,664 นำย สัมพันธ์ อำหรับ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,665 น.ส. สัมฤทธ์ิ แสงสรวย บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,666 นำย สัยพูลลอห์ มะยีแต หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,667 น.ส. สัลปิยะ มะสำแม หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,668 นำง สัลมอ มะเย็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,669 นำง สัลมำ เจะโวะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,670 น.ส. สัลวำ กำเจ๊ะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       2,671 นำย สำกำรียำ มะแอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,672 นำง สำกินำ บุญพล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,673 นำง ส้ำกีน๊ะ แก้วมณี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,674 นำง สำกีนะห์ ตอแลมำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,675 นำง สำกีเรำะ โซะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,676 นำง สำตียะห์ วำแมยีซำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,677 นำย สำทร ทิมะเสน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,678 น.ส. สำธิณี มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,679 นำย สำธิต นำมดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,680 นำง สำนะ บูโก๊ะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       2,681 นำง สำน๊ะ อะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,682 นำย สำนูซี สำและ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,683 น.ส. สำปีน๊ะ ขำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,684 น.ส. สำปียะห์ ยูโซ๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,685 นำง สำฝีย๊ะ เอียดยี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,686 นำง สำฝีย๊ะ หมำนสนิท หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,687 นำย สำมำรถ ดือรำแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,688 น.ส. สำมียะห์ ยำแม หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,689 นำง สำมีรำ อิสมูลี หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       2,690 นำง สำมีล๊ะ เจ๊ะแต หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       2,691 นำง สำมีหะ แวสมำแอ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       2,692 นำง สำยใจ อำแว หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,693 นำง สำยใจ นรินทร์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,694 น.ส. สำยนะ รอยูบง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,695 น.ส. สำยสมร โต๊ะสมัน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,696 นำง สำยสุดำ จ้อยรุ่ง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,697 นำย สำยัณห์ อนันตชำติ บจก. บำรำกัต ทรำเวล

       2,698 นำย สำยัณห์ วำบำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,699 นำง สำรีดำ กูโน หจก. ตัลบิยะห์

       2,700 น.ส. สำรีนำ บำกำ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,701 น.ส. สำรีปะ สะอะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       2,702 นำง สำรีป๊ะ วำเยะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,703 น.ส. สำรีปะห์ เจะมะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,704 น.ส. สำรีเปำะ มะดอและ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,705 นำง สำรีเฝำะ เมืองเล่ง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,706 นำง สำรีพะ ดอเลำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,707 น.ส. สำรีพ้ะ มะดีเยำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,708 น.ส. สำรีฟ๊ะ ด่ำเระสำและ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,709 น.ส. สำรีฟะห์ มูซอ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,710 น.ส. สำรีย๊ะ สำอูมำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,711 นำง สำรีย๊ะ สำและ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,712 นำง สำรีย๊ะ หะยีอำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,713 นำง สำรีส๊ะ กิตอจะแจ หจก. ตัลบิยะห์

       2,714 นำง สำเรำะ เจะมะ หจก. อัลอำดำละห์

       2,715 นำย สำโรจน์ มำระกุล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,716 นำย สำโรจน์ สะมะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,717 นำย สำโรจน์ สันสน หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,718 น.ส. สำลำเม๊ำะ ยุมอ หจก. อัลอำดำละห์

       2,719 น.ส. สำลินี ดำรำเซะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,720 น.ส. สำลีหะ สำแม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,721 น.ส. ส่ำลีห๊ะ ยีโกะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,722 นำง สำลือมำ ยำมีตี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,723 น.ส. สำลือมำ ตำหยง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,724 นำง สำลือมำ ดอเลำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,725 นำง สำลูม๊ะ ดือรำซอ หจก. อัลอำดำละห์

       2,726 นำง สำลูมำ มะเด็ง หจก. ตัลบิยะห์

       2,727 นำง สำและฮะ แวยอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,728 น.ส. สำวเด๊ำะ โซ๊ะเลำะยำ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,729 นำย สำวำวี เซ็งยี หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       2,730 นำง สำวิตรี ริสมัน หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,731 นำย สำหรี มณีโสภำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,732 นำย สำแอ หมัดสุวรรณ์ หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       2,733 นำย ส ำเนำ ศรีเมฆวิไล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,734 น.ส. ส ำเภำ ลังประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,735 นำง ส ำรำญ เล่ำสกุล บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,736 นำย ส ำรำญ มัดเลำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,737 นำย ส ำรำญ อำด ำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,738 นำง ส ำอำง ผูกฤทธ์ิ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,739 ร.ต.อ. สิงหำ เจ๊ะสำเร๊ะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,740 นำง สิตี เพ็ชรฆำต หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       2,741 น.ส. สิตีอำยำ มะรือสะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,742 นำย สิทธิ มีสุวรรณ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,743 นำย สิทธิ ถิรมนัส หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,744 นำย สิทธิชัย เปล่ียนบ ำรุง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,745 นำย สิทธิโชค บุญชม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,746 น.ส. สิทธินันท์ แสงเดชำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,747 นำย สิทธิศักด์ิ ผลัญชัย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,748 นำย สิทธิศักด์ิ หลีทับ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,749 นำง สินี ศรีรัตน์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,750 นำย สิรภพ ปำทำน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,751 น.ส. สิรินดำ อัศศอดิกีน บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,752 น.ส. สิรินดำ มะแก้ว หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       2,753 นำง สิรินันท์ แสงเดชำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,754 น.ส. สิริพร หำญมุสิกวัฒน์กูร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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       2,755 นำง สิริมำ ปะดุกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,756 น.ส. สิริลักษณ์ แฉล้มวำรี หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,757 นำย สิสเหำะ แวดรำแม หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,758 นำง สีตีตีเม๊ำะ เจ๊ะแว หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       2,759 นำง สีตีนิเตะ เจ๊ะปิ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,760 น.ส. สีตีมำยือลำง สุลง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,761 นำง สีตีมำริย๊ะ หะยียำโก๊ะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,762 น.ส. สีตีมำรีแย นิซอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,763 นำง สีตีมำรีแย สตำปอ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       2,764 นำง สีตีมีเด๊ำะ อำแวกือจิ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       2,765 นำง สีตียำรอด๊ะ จะกะปิ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,766 นำง สีตีรอกีเยำะ อำเซ็งบำรำแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,767 นำง สีตีรอฆำเยำะ โต๊ะเจ๊ะแม หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       2,768 น.ส. สีตีรอปิอะ เจะเตะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,769 นำง สีตีสำกีเรำะ มะดำแฮ หจก. ตัลบิยะห์

       2,770 นำง สีตีสำรอ ยะโกะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       2,771 น.ส. สีตีอำมีเนำะ สะมะแอ หจก. ตัลบิยะห์

       2,772 นำง สีตีอำยะ โต๊ะกำยอ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,773 น.ส. สีตีฮอวอ ลำเต๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,774 น.ส. สีตีฮำยำ สำเมำะ หจก. อัลอำดำละห์

       2,775 นำย สีฮะบูเด็ง มะเฮง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,776 น.ส. สือนะห์ สนิมำแต บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       2,777 นำง สือเม๊ำะ หะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       2,778 นำย สือแม เจ๊ะดอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       2,779 ว่ำท่ี ร.ต. สุกนต์ธี มีเอนก บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเรำะห์

       2,780 นำย สุกรี มำมะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,781 นำย สุกรี มูเล็ง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส
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       2,782 ร.ต. สุกรี แอสะ หจก. ตัลบิยะห์

       2,783 น.ส. สุกัญญำ สิงห์โต บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,784 น.ส. สุกัญญำ บินหะรุณ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,785 น.ส. สุกัญญำ โพล้งหิรัญ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,786 น.ส. สุกัลญำ นุสและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,787 น.ส. สุกัลญำ โห๊ะกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,788 นำง สุกัลยำ ท้วมประถม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,789 นำง สุกำนดำ สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,790 นำง สุกำนดำ มือลี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,791 นำง สุกำนดำ มำหุอิสลำม หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,792 นำย สุจินดำ ศำสนพิทักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,793 น.ส. สุจินต์ ธีระกุลพิศุทธ์ิ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,794 นำง สุจิรำ มะลิซ้อน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,795 นำย สุชำติ ฟินด้ี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,796 นำย สุชำติ มูซำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,797 นำย สุชำติ แสงมำน บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,798 น.ส. สุณี นรินทร บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,799 น.ส. สุณี บ่ำวเบ็ญหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,800 นำง สุณี กำเซ็ง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,801 นำง สุณีย์ สันติสุข หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,802 นำง สุดใจ โต๊ะหวัง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,803 นำง สุดำ คำเด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,804 นำง สุดำ หมัดเหล็ม หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,805 น.ส. สุดำ ลำสะมอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,806 นำง สุดำ แสนบัณฑิตย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,807 นำง สุดำ โต๊ะหีม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,808 น.ส. สุดำพร วังชัง หจก. ดีเจริญ ฮัจย์
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       2,809 นำง สุดำพร ศรสวรรค์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,810 นำง สุดำภรณ์ เกยทอง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,811 นำง สุดำรัตน์ พวงงำม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,812 น.ส. สุดำรัตน์ สำดและ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,813 น.ส. สุดำรัตน์ กริสและ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,814 น.ส. สุดำรัตน์ มำรีกำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,815 น.ส. สุดำรัตน์ เวชสิทธ์ิ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,816 น.ส. สุดำรัตน์ วิรัญโท หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,817 นำย สุดิง มะปิ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,818 นำย สุด้ิง เต๊ะหมัดมะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,819 น.ส. สุทธิดำ มินสำคร หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,820 น.ส. สุทธิดำ บินซอและฮ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,821 น.ส. สุทธินันท์ อิสหำก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,822 นำย สุทธิพงษ์ มินสำคร หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,823 นำย สุทธิศักด์ิ สุรัตนมำลย์ หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,824 นำย สุทน สอนดี หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,825 นำย สุเทพ มินโด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,826 นำย สุเทพ หมัดประยูร หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,827 นำย สุเทพ โต๊ะมี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,828 น.ส. สุธำรัตน์ บินสอัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,829 นำย สุธี มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,830 นำย สุธี ศรสวรรค์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,831 นำย สุธี ศรีวิเศษ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,832 นำย สุธีรัช มนัสวกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,833 น.ส. สุธีรำ ทรัพย์เอนก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,834 นำง สุนทรี ภูมิประเสริฐ หจก. ตัลบิยะห์

       2,835 นำย สุนันต์ อำด ำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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       2,836 นำย สุนันท์ มูฮ ำหมัดเย็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,837 นำง สุนันทำ สวัสด์ิวงษ์สกุล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,838 นำง สุนันทำ สันลี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,839 น.ส. สุนันทำ โห๊ะกำ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       2,840 น.ส. สุนำรี หวังยีเส็น หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,841 นำง สุนิศำ ศรีเจริญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,842 น.ส. สุนิสำ เมฆ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,843 นำง สุนิสำ ยูเต๊ะ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,844 น.ส. สุนิสำ อำด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,845 น.ส. สุนิสำ หวังสะแล่ะฮ์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,846 นำง สุนี เกษตรกำลำม์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,847 นำง สุนี อิสลำม หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,848 น.ส. สุนีย์ บุญมำเลิศ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,849 น.ส. สุนีรัตน์ ศรีนำชำติ หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       2,850 นำง สุบิน เทียนมณี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,851 นำง สุใบด๊ะ จันทร์อุทัย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,852 น.ส. สุไบดะห์ เปำะมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,853 นำง สุปรำณี ภู่ส ำลี หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,854 น.ส. สุปรำณี มังกะลัง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,855 นำย สุปรี โต๊ะมูสอ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,856 นำย สุพจน์ ศรสวรรค์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,857 นำย สุพจน์ สมันเลำะห์ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,858 นำย สุพจน์ มำรีกำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,859 นำย สุพจน์ แดงโกเมน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,860 น.ส. สุพรรณี เวำะเยะ หจก. ตัลบิยะห์

       2,861 น.ส. สุพรรณี ยูโซ๊ะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,862 น.ส. สุพรรณี โด หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

หน้าท่ี 106 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,863 น.ส. สุพรรณี สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,864 นำย สุพล นุ่มแปลก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,865 น.ส. สุพัตรำ พุ่มดอกไม้ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,866 นำง สุพัตรำ บูรณศิล บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,867 น.ส. สุพัตรำ พ่วงเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,868 นำง สุพัตรำ สอำดจิตต์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,869 น.ส. สุพัตรำ มิด ำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,870 นำย สุภชัย ต๋ึงล ำโส บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,871 นำง สุภัตรำ อำลี บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,872 น.ส. สุภำ หลำวหล้ำง หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       2,873 น.ส. สุภำณี จำรีย์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,874 นำย สุภำพ นิภำรัตน์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,875 น.ส. สุภำพร เซำะฮีม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,876 น.ส. สุภำพร รุ่งโรจน์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,877 นำง สุภำพร ขุนทองเทพ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,878 น.ส. สุภำพร มณีด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,879 น.ส. สุภำพร เดวีเลำะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,880 น.ส. สุภำพร อีซอ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,881 น.ส. สุภำภรณ์ เกษรำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,882 น.ส. สุภำภรณ์ มะลำฮิม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,883 น.ส. สุภำภรณ์ ลำมอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,884 นำง สุภำภรณ์ วำนิ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,885 นำง สุภำวดี ยุทธิปูน หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       2,886 น.ส. สุภำวดี พ่วงเพ็ชร์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,887 น.ส. สุภำวดี น้อยปลำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,888 นำง สุมณฑำ บุญมำเลิศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,889 นำง สุมน ซอหิรัญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,890 นำง สุมำลี ศรีสุวรรณ หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,891 น.ส. สุมำลี โพธ์ิทอง หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       2,892 นำง สุมำลี วังชัง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       2,893 น.ส. สุมำลี บุญมำเลิศ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,894 นำง สุมำลี พันธ์ทองดี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,895 นำง สุมำลี แสงสุข บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       2,896 น.ส. สุมำลี ระเหม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,897 น.ส. สุมิตรำ นิสวงค์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,898 นำย สุเมธ เหมยำ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,899 นำย สุรชัย โนะ หจก. วำลิด ทรำเวิล

       2,900 นำย สุรชำติ อิบรอเฮม หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,901 นำย สุรเดช ร่ืนพิทักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,902 นำย สุรพล สะเร็ม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,903 นำย สุรพล สุขสำลี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,904 นำย สุรพล สะยอวรรณ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,905 นำย สุรศักด์ิ สำมำรถ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,906 นำย สุรศักด์ิ อิบรอเฮม หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,907 นำย สุรศักด์ิ มะดะเรส หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,908 นำย สุรศักด์ิ สร้อยธรรมำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,909 นำย สุรศักด์ิ สุริวงษ์ หจก. โอมำร์ทัวร์

       2,910 นำย สุรสิทธ์ิ มณีด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,911 นำย สุระชัย สลำมเต๊ะ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,912 นำย สุรัตน์ อำบีดีน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,913 นำย สุรัตน์ ปิดเป่ียมกิจ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,914 นำย สุรัตน์ ด๊ะศิริ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,915 นำย สุรัตน์ ไกรนุช หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,916 น.ส. สุรัสวดี อำลีอุสมำน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,917 น.ส. สุรำงค์รัตน์ บนซำมิน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,918 นำง สุรินดำ สำริกำเกตุ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,919 นำย สุรินทร์ สำมำรถ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,920 นำย สุรินทร์ มิลมำล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,921 นำย สุรินทร์ บุญมำเลิศ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,922 นำง สุริยะ กำซอ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       2,923 นำย สุริยำ เหมนิหมัด หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,924 นำย สุริยำ ค ำวิจิตร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,925 นำง สุริยำ บินล๊ะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,926 นำง สุริยำ อำแวกะจิ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       2,927 นำง สุรีพร หวังอิสลำม หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,928 น.ส. สุรีย์ เส็นเหร็ม หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,929 นำง สุรีย์ เฉลิมขวัญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,930 นำย สุรียำ มะสำแม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,931 นำง สุไรณี ลูกอินทร์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,932 นำง สุไรดำ มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,933 น.ส. สุไรยำ เจะมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       2,934 นำง สุไรยำ หีมบู หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,935 นำย สุฤทธ์ิ เจะเกษม หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,936 นำย สุลกิพลี หะยีกือจิ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       2,937 น.ส. สุลักขณำ อำด ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,938 นำง สุลินดำ อย่ำลืมญำติ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,939 น.ส. สุไลญำ แสงศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,940 นำย สุไลมำน ยูโซ๊ะ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       2,941 นำย สุไลมำน วำมิง หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       2,942 นำย สุไลหมำน สะตี หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       2,943 นำง สุวดี ระวังงำน หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

หน้าท่ี 109 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,944 น.ส. สุวนันท์ บนซำมิน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,945 น.ส. สุวนันทร์ รีอุมำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,946 น.ส. สุวนีย์ เบ็ญมูซำ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       2,947 นำย สุวภัทร ศรสวรรค์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,948 นำย สุวรรณ ทรพล บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,949 นำย สุวรรณ แก้วผลึก บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,950 น.ส. สุวรรณำ เจ๊ะยะหลี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,951 นำง สุวรรณำ นิลพำนิช บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,952 นำง สุวรรณำ นิสวงค์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,953 น.ส. สุวรรณำ แสงมำน บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,954 นำง สุวรรณี งำมมำนะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,955 นำง สุวรรณี บุญชม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,956 นำย สุวัฒน์ เดวัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,957 น.ส. สุวัฒนำ หมัดตรี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,958 นำง สุวำรี มิสกำวัน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,959 น.ส. สุวำรี โหมดเสม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,960 นำย สุวิชำ สุวรรณโอษฐ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,961 นำย สุวิทย์ นุชนำบี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,962 นำย สุวิทย์ มินหะรีสุไรมำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,963 นำย สุวิทย์ ซอเซวี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,964 นำง สุวิมล โกบประยูร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,965 นำย สุไหลหมำน แดงหมัด หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,966 นำย สุไฮมี มูฮ ำมัดกำเซ็ม หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       2,967 นำง สูกียำ สุหลง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       2,968 นำย สูดิง สะแปอิง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       2,969 นำย สูดิง ตอแลหม๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       2,970 น.ส. สูนีตำ หะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

หน้าท่ี 110 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,971 น.ส. สูร์รีดำ ตอแลมำ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,972 น.ส. สูวำยมัส มำแห หจก. ตัลบิยะห์

       2,973 นำง สูไหลำ มะอูเซ็ง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,974 นำย เสกสรร รุ่งแสง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,975 นำย เสง่ียม สุวมิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,976 นำง เสง่ียม กิมแคร่วกำร หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,977 นำง เสง่ียม มะดะเรส บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,978 นำย เสฏฐวุฒิ ยะก๊บ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       2,979 นำย เส็น หมันเด็น หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       2,980 นำย เสริมศักด์ิ ศำสนอนันต์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,981 นำย เสรี ล ้ำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,982 นำย เสรี ตำมสละมิตย์ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,983 น.ส. เสำด๊ะ นิจ๊ะ หจก. วำลิด ทรำเวิล

       2,984 นำง เสำด๊ะ มะปิ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       2,985 นำง เสำด๊ะ และสุบ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       2,986 นำง เสำด้ำ ท่องเท่ียว หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       2,987 นำง เสำเดำะ เจะอำมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,988 น.ส. เสำเด๊ำะ หะมะ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       2,989 นำง เสำวณัฐ สุทธิศิลธรรม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,990 นำง เสำวนีย์ ปำวัล หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       2,991 น.ส. เสำวนีย์ อับดุลลำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       2,992 น.ส. เสำวนีย์ นำมดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       2,993 นำง เสำวภำคย์ วิทยำนนท์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       2,994 น.ส. เสำวลักษณ์ สุวมิน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       2,995 น.ส. แสงดำว หวังแจ๊ะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,996 น.ส. แสงเดือน แสนพรม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       2,997 นำง แสนสุข เส็นฤทธ์ิ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       2,998 นำย แสมะสุดิง สูแอเสำะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       2,999 นำย แสละห์ หมุดทอง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,000 นำย แสวง บุญมำเลิศ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,001 นำย แสวง ล ้ำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,002 นำย โสภณ มำหุอิสลำม หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,003 นำง โสภำ อำลีมีน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,004 นำง โสภำ เริงสมุทร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,005 นำง โสภิดำ คงคล้ำย หจก. โอมำร์ทัวร์

       3,006 น.ส. โสภิสุดำ หมัดโรจน์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,007 น.ส. โสรยำ ดำมะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,008 นำง โสรยำ เด่นนิรันดร์ หจก. อัลอำดำละห์

       3,009 นำย ไสว แย้มบรรจง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,010 น.ส. หทัยชนก บุญรัตน์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,011 น.ส. หทัยชนก ซอเซวี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,012 นำง หทัยทิพย์ มูนิคม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,013 น.ส. หม๊ะกรือซ้ง แมเรำะ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       3,014 นำง หม๊ะกือซง เม๊ำะบำกอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,015 นำง หม๊ะสูรี กูโน หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,016 นำย หมะอูเซ็ง มะสะแม หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       3,017 นำย หมัดโยบ เมืองเล่ง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,018 นำย หมัดโสด บุญพิษ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,019 นำย หมัดอำหมีน เตย็บอำรี หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,020 น.ส. หมัยมู้หนะ และตี หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,021 นำย หมุด เอียดยำว หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,022 นำย หมูด เหล็มหรีม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,023 นำย หมู่หมัด ยีหวังกอง หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       3,024 น.ส. หมู่เหรียม บิลร่อหมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,025 นำย หรอเฉด เส็นฤทธ์ิ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,026 นำย หร่อสีด มะหมัดเบ็ญแสละ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,027 นำง หรือส่อ จิตรตรง หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,028 ด.ต. หรูน อิสรียพงศ์ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,029 นำง หฤทัย วีระมำชำ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,030 นำง หวันเกำะเสียะ หมัดแหละ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,031 นำง หวันน๊ะ ดนหรอหมำน หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,032 นำย หวันยุโส๊ะ เส็นยีหีม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,033 นำย หว้ำเหตุ สุคนธำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,034 นำย หะมะ โตะเลง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,035 นำย หะมะ เจ๊ะแฮ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,036 นำง หะยียะ ดอเล๊ำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,037 นำง หะลีม๊ะ สะเตำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,038 นำย หะแว ดอคอ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,039 นำง หะสริสะ มะหิจิ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,040 น.ส. หะสะน๊ะ บีมอ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,041 นำย หะหมะตอกี ด่ำเระสำและ หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,042 นำย หะหมัด หวังหล ำ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,043 น.ส. หัซมะห์ กล่ันบัวหอม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,044 นำง หัทยำ เดวี บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       3,045 นำง หัมเสำะ บำสอสิดิก หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,046 นำง หัสน๊ะ ยำกำมำเจำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,047 นำง หัสนี แวกือจิก หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,048 นำย หัสบลเล๊ำะ บิลหีม หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,049 นำย หัสบุญเล๊ำะ ดำรำกัย หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,050 นำย หำเซ็ม มูยุ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       3,051 นำง ห้ำด้ำ สูหล ำ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,052 นำง ห้ำติม่ำ เล็กกุล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,053 นำย หำมะ โซะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,054 นำง หำมิดะ มำมะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,055 น.ส. หำมิดะ แสะแง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,056 น.ส. หำมีด๊ะ ยะสูงอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,057 น.ส. หำมีด๊ะ กอร์เดร์ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,058 นำง หำยีซ๊ะ สำเหำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,059 นำย หำรง วำเลำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,060 นำย หำรงค์ สะมำแอ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,061 น.ส. ห้ำลิส๊ะ เหเจริญ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,062 น.ส. ห้ำลิหย้ำ หมอน ้ำร้อน หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,063 นำง หำลีเมำะ ดีเยำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,064 น.ส. หำลีเมำะ สะอิ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,065 น.ส. หำสนะห์ หะยี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,066 นำย หำสัน เด่นดำรำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,067 นำง หำสือน๊ะ มะแอ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,068 น.ส. หำสือหน๊ะ มะนอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,069 นำง หำแอเส๊ำะ โต๊ะมูสอ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,070 น.ส. เหรำะมิอะ หวันละเบ๊ะ หจก. มุลตำซัม ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,071 น.ส. เหร้ียม ตู้ด ำ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,072 นำง ไหรหนีบ หมีนหนุด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,073 น.ส. ไหวย๊ะ เนสะแหละ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,074 นำย อครพงศ์ กำลมิตรกำญจน์ หจก. ตัลบิยะห์

       3,075 นำย องอำจ มีซี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,076 นำย อชิระ ริดมัด หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,077 นำย อดินันท์ โต๊ะแอ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,078 นำย อดินันท์ มะเซ็ง หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

หน้าท่ี 114 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,079 นำย อดินันท์ กระเด่ืองเดช หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,080 นำย อดิเนำว์ เกษตรกำลำม์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,081 นำย อดิศร สุทธินิพนธ์นำม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,082 นำย อดิศักด์ิ เก็มกำแมน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,083 นำย อดิศักด์ิ อินเดริส หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,084 นำย อดิศักด์ิ อำด ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,085 นำย อดิศักด์ิ วิเศษศักด์ิ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,086 นำย อดิศักด์ิ วงศ์กำรีม หจก. โอมำร์ทัวร์

       3,087 นำย อดิศักด์ิ อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,088 นำย อดิศักด์ิ หวังเจริญ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,089 นำย อดิศักด์ิ กล้ำสมุทร์ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,090 นำย อดิสรณ์ เจริญจิตร์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,091 นำย อดิสันต์ อูมำ หจก. ตัลบิยะห์

       3,092 นำย อดุล แสงดี หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,093 นำย อดุล อำมะ หจก. ตัลบิยะห์

       3,094 นำย อดุลย์ โต๊ะอำจ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,095 นำย อดุลย์ แสงศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,096 นำย อดุลย์ มะลูลีม หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,097 นำย อดุลย์ สุทธิเส็ม หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,098 นำย อดุลย์ ซำฟีอี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,099 นำย อดุลย์ ซ่ือตรง บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,100 นำย อดุลย์ เริงสมุทร หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,101 นำย อดุลย์ ปำทำน บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       3,102 นำย อติรักษ์ เซ็นเสถียร หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,103 น.ส. อทิตยำ วิทย์วัฒนำนนท์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,104 น.ส. อทิยำ ดีเกตุ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,105 นำย อธิวัฒน์ นุ่มสุข หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,106 นำง อนงค์ มะยูโซ๊ะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,107 นำย อนนท์ พวงศิริ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,108 นำย อนัน ข ำมิน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,109 ว่ำท่ี ร.ต. อนันต์ เอมอำรีย์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,110 นำย อนันต์ และอ่ิม บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       3,111 นำย อนันต์ สุทธิกำร หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,112 นำย อนันต์ แสงวิมำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,113 นำย อนันต์ เดวำหมัด บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,114 นำย อนันต์ ก่ิงหมัน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,115 นำย อนันต์ เตยสระน้อย บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,116 นำย อนันต์ ดอเลำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,117 นำย อนันต์ พิมำนแมน หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,118 นำย อนันต์ ปำทำน บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       3,119 นำย อนันต์ชัย ปำนปัญญำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,120 นำง อนัสญำ เอียดสุหรี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,121 นำย อนำวิน มะซอ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,122 นำย อนำวิล เด็ดดวง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,123 นำย อนิรุทธ์ิ เลำะเด บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,124 นำย อนิรุธ บุญมำเลิศ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,125 น.ส. อนิศ บำกำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,126 นำง อนิสำ มีแก้ว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,127 นำย อนุ รักษ์ณรงค์ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,128 นำย อนุกูล ศรีรอด หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,129 นำย อนุชำ อุสมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,130 นำย อนุชำ เกษมสวัสด์ิ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,131 นำย อนุชำ หวังเกษม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,132 นำย อนุชิต จันทร์มหำนะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,133 นำย อนุมัติ มะลี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,134 นำย อนุรักษ์ แวอูมำ หจก. ตัลบิยะห์

       3,135 นำย อนุรัตน์ เจ๊ะโซ๊ะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,136 นำย อนุสรณ์ มะดือเร๊ะ หจก. ตัลบิยะห์

       3,137 นำย อนุสรณ์ รัตนวิทย์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,138 ร.ต. อนุสรณ์ ต่วนบีรู หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,139 นำย อนุสรณ์ ดำรำฮีม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,140 นำย อนุสรณ์ องอำจ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,141 น.ส. อนุสรำ เย็นประเสริฐ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,142 นำง อโนทัย นิลข ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,143 น.ส. อโนมำ มินโด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,144 น.ส. อบเชย สุไลมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,145 นำย อภิชัย ชนันทวำรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,146 นำย อภิชำต หนูนุรักษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,147 นำย อภิชำติ เพชรรอด บริษัท เอสเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเรำะห์

       3,148 นำย อภิชำติ ท่ำอิฐ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,149 นำย อภิเชษฐ ยะรังวงษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,150 น.ส. อภิญญำ มิสยำม บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,151 น.ส. อภิญญำ ยุทธนำวำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,152 น.ส. อภิญญำ เสือสมิง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,153 น.ส. อภิญญำ ริดมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,154 น.ส. อภิญญำ อีซอ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,155 น.ส. อภิณห์พร ลีนะพิพัฒน์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,156 นำย อภินันท์ พรมเซำะท์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,157 นำย อภินันท์ พิศพรรณ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,158 นำย อภิมุข อังก๊ำศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,159 นำง อภิวรรณ วงษ์เดอรี บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,160 นำย อภิวัฒน์ มะแก้ว หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,161 นำย อภิศักด์ิ กองนักวงษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,162 นำย อภิสำรณ์ นำคนำวำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,163 นำย อภิสิทธ์ิ ปำวัล หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,164 นำย อภิสิทธ์ิ ใบยูโส้ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,165 ร.อ. อมร นูนคำน บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,166 น.ส. อมรรัตน์ หมัดอะด ้ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,167 น.ส. อมิตตำ บริสุทธ์ิ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,168 ร.ต.ต. อม่ีน่ำ หล ำเบ็นหมุด หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,169 นำย อยู่โสบ หะยีอิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,170 นำง อรทัย บุญมำเลิศ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,171 น.ส. อรนิภำ ชนำกำนต์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,172 นำย อรรถพล สุขประเสริฐ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,173 น.ส. อรรถยำ มำรีกำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,174 นำย อรรถเวช กองนักวงษ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,175 นำง อรวรรณ เจริญสง่ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,176 นำง อรวรรณ เจริญสง่ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,177 นำง อรศรี อำรยะกุล หจก. โอมำร์ทัวร์

       3,178 น.ส. อรอนงค์ ร่วมเอ่ียม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,179 น.ส. อรอุมำ วำรีศรี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,180 นำง อรอุมำ โยธำสมุทร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,181 นำง อรัญญำ หมัดเลำะ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,182 น.ส. อรัญญำ จันทร์มหำนะ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,183 น.ส. อรัญญำ ลำสะมอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,184 น.ส. อรัญญำ มะหะหมัด บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,185 นำง อรัตนยำ โอสถำน หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,186 นำย อรันย์ จะอ๊อก หจก. ฮำญำติ เทรเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,187 นำย อริชำ เล่ียมทอง หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,188 น.ส. อรินดำ ผดุงฮะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,189 น.ส. อริศรำ อำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,190 น.ส. อริษำ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,191 ด.ญ. อริสรำ อำด ำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,192 นำย อรุณ หมำนระเสียม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,193 นำง อรุณ และคง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,194 นำย อรุณ ยะยำ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,195 นำย อรุณรัตน์ ซำฮิบ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       3,196 นำง อรุณี หนูเชต บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,197 นำย อลิฟ กำเจ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,198 น.ส. อลิษำ รัตนภิบำล หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,199 น.ส. อลิษำ ชนำกำนต์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,200 น.ส. อวยพร บุญรักษำ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,201 ว่ำท่ี ร.ต. อสินี ดำดำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,202 นำง อะกอม๊ะ หวังสวำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,203 น.ส. อะติก่ะ โปติล่ะ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,204 นำง อะตีเด๊ำะ สะแลหมัน หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,205 นำง อะฝิฉ๊ะ อุปถัมภ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,206 นำง อะริม๊ะ บูละ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,207 นำย อะสัน หมำนสนิท หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,208 นำย อะห์มัด ยูโน หจก. ตัลบิยะห์

       3,209 นำย อะห์มัด อำรง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,210 นำย อะหมัด หมัดละเต๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,211 นำย อะหมัด ดูละสะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,212 นำย อะหยัต หมัดสะหริ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,213 นำง อะแอเสำะ จีนำรง หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,214 นำย อักมัลย์ เจ๊ะแม หจก. ตัลบิยะห์

       3,215 นำย อักมำล ยะผำ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

       3,216 นำง อักษรภัค มัดเลำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,217 นำย อักหมัด หนิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,218 นำย อัครินทร์ บุญลำภ บจก. อัลนูรอยน์ เทรเวิล

       3,219 นำง อังคณำ บุณยะพุกกนะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,220 นำง อังคนำ วิชิตพงศ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,221 น.ส. อังคนำ ยีสำและ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,222 นำย อังคำณ สันเต๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,223 น.ส. อังสนำ มำมะ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       3,224 นำง อังสนำ สะมะแอ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,225 นำง อัจฉรำ สุขถำวร บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,226 นำง อัจฉรำ แสงมำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,227 นำง อัจฉรำ นิลใบ หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์

       3,228 น.ส. อัจฉรำภรณ์ ไกรทัต บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,229 นำง อัจฉรำวรรณ เสนโสพิศ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,230 นำง อัจฉรี และล๊ะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,231 นำย อัจฉรีย์ ยีตำ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,232 นำย อัชมัน ศิริบุญหลง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,233 นำย อัซซูวำน ตำมิง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,234 นำย อัซมัน มำมะ หจก. ตัลบิยะห์

       3,235 นำง อัญชลิตำ เจ๊ะกำเซำะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,236 น.ส. อัณฐิกำ ปรำงทอง หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,237 นำย อัดลีย์ สือนิ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,238 นำย อันรอ เจ๊ะอำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,239 นำย อันวำร์ อำแว หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,240 นำย อับดลกอนี ก้อเด็ม หจก. ฟำตอนี แทรเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,241 นำย อับดลรอหมำน หมะหม่ิง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,242 นำย อับดลเล๊ำะห์ โต๊ะหีม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,243 นำย อับดุลกอเดร์ สำและ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,244 นำย อับดุลกอเดร์ มะและเด็ง หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,245 นำย อับดุลกอเดร์ ยีตูวำ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,246 นำย อับดุลกอเดร์ ยีมะเด็ง หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,247 นำย อับดุลกำริม เจะอำรง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,248 นำย อับดุลกำรีม ส่งศรี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,249 นำย อับดุลกุตดุส เปกะมล หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,250 นำย อับดุลบำซิ ดูมีแด หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,251 นำย อับดุลมำนัฟ กรมเมือง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,252 นำย อับดุลมำเละ ละมุยะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,253 นำย อับดุลมำเละ นิยำแม บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,254 นำย อับดุลมุตตอเล็บ ดือเร๊ะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,255 นำย อับดุลรอซะ ลีเต๊ะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,256 นำย อับดุลรอซัค ล่อเต๊ะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,257 นำย อับดุลร่อซ้ำก มะลี หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,258 นำย อับดุลรอซิก ทุ่ยอ้น หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,259 นำย อับดุลรอซิด หะรงค์ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,260 นำย อับดุลรอซีด สมำยล์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,261 นำย อับดุลรอนิง กำโฮง หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,262 นำย อับดุลรอมัน สำและ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,263 นำย อับดุลรอแม สำเมำะ หจก. อัลอำดำละห์

       3,264 นำย อับดุลรอแม หะยีกำจิ หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,265 นำย อับดุลร่อรัก โสภี หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,266 นำย อับดุลรอสะ สำเร๊ะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,267 นำย อับดุลรอหมำน ขุนต ำลิ หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,268 นำย อับดุลรอหีม หลง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,269 นำย อับดุลรอฮิง เจ๊ะเงำะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,270 นำย อับดุลรอฮิม ยงดะเด็ง บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       3,271 นำย อับดุลรำซัค หมีนยะลำ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,272 นำย อับดุลรำฮีม กำยี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,273 นำย อับดุลเรำะมำน สำเม๊ำะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,274 นำย อับดุลเรำะห์มำน บำรำเฮง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,275 นำย อับดุลเรำะห์มำน ยำนยำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,276 นำย อับดุลเรำะฮ์มำน ลำเต๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,277 นำย อับดุลเลำะ สำมะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,278 นำย อับดุลเลำะ มะลี หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,279 นำย อับดุลเลำะ กำโฮง หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,280 นำย อับดุลเลำะ เจ๊ะเลำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,281 นำย อับดุลเลำะ วันสุไลมำน หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,282 นำย อับดุลเลำะ ซิเดะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส

       3,283 นำย อับดุลเลำะ แฮมำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,284 นำย อับดุลเลำะ แมฮะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       3,285 นำย อับดุลเลำะ ติงระยะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,286 นำย อับดุลเลำะ อำบูบำกำ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,287 นำย อับดุลเลำะ จิใจ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,288 นำย อับดุลเล๊ำะ เส็นหวัง หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,289 นำย อับดุลเล๊ำะ มุสอดี หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,290 นำย อับดุลเลำะห์ มะยะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,291 นำย อับดุลเลำะห์ เจะอำแซ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,292 นำย อับดุลเล๊ำะห์ สะและรำด หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,293 นำย อับดุลเล๊ำะห์ สำมะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,294 นำย อับดุลเลำะหะลิง บำรำเฮง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,295 นำย อับดุลวอหะ สำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,296 นำย อับดุลวำหะ กูบู หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,297 นำย อับดุลวำเหบ กะนำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,298 นำย อับดุลวำฮับ นิยม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,299 นำย อับดุลวำเฮะ บีดิง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,300 นำย อับดุลสมัด วำอำยีตำ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,301 นำย อับดุลหำดี โตะโยะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,302 นำย อับดุลอำซิ สำและ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,303 นำย อับดุลอำซิ มีนำ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,304 นำย อับดุลอำซิ หะแว บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,305 นำย อับดุลอำซิซ พีรีซี หจก. ตัลบิยะห์

       3,306 นำย อับดุลอำซิส หะยีอำแว หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,307 ว่ำท่ี ร.ต.อ. อับดุลอำยิบ แวสมำแอ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,308 นำย อับดุลฮำกิม สุภำพ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,309 นำย อับดุลฮำกิม หะยีอับดุลเลำะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,310 พลฯ* อับดุลฮำดี บินมำมะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,311 นำย อับดุลฮำดี กูโน หจก. ตัลบิยะห์

       3,312 นำย อับดุลฮำมิ ฮำละ หจก. ตัลบิยะห์

       3,313 นำย อับดุลฮำริม เจ๊ะอุเซ็ง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,314 นำย อับดุลฮำลีม กำแบ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,315 นำย อับดุลฮำเลง วำนิ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,316 นำย อับโดเลำะ แวดอเลำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,317 นำย อับบำส กำยี บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,318 นำง อับส๊ะ บิลฮัจยีรอซูล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,319 นำย อัฟฟันด้ี อำดัม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,320 นำง อัมพร บุญมำเลิศ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,321 นำย อัมพร แอด ำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,322 นำย อัมมำร์ สำเมำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,323 นำย อัมรัน เจ๊ะแต หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,324 นำย อัมรัน มะเซ็ง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,325 นำย อัมรำณ มะหลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,326 นำง อัยซ๊ะ มีมูซอ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,327 น.ส. อัยลดำ บูและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,328 น.ส. อัยลดำ สุขถำวร หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,329 น.ส. อัรซี ปำนทอง บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,330 น.ส. อัรญำ ซอลิฮี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,331 นำย อัลนูวำ กะลุบี หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,332 นำย อัศนัย ท่ำอิฐ หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,333 น.ส. อัศเมำะห์ ดือรำแม หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,334 นำย อัษฎำ เสือสมิง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,335 นำย อัษฎำ มะลิซ้อน หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,336 นำง อัษณำ บุญดี หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,337 น.ส. อัสนำวีย์ หมัดนุรักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       3,338 น.ส. อัสนี อำแว หจก. ตัลบิยะห์

       3,339 นำย อัสนี ศรีปทุมวรำภรณ์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,340 นำง อัสมะ สำและ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,341 น.ส. อัสมำ หวังแอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,342 น.ส. อัสมำอ์ เบญจมันต์ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,343 นำย อัสมี ก่ิงเล็ก หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,344 น.ส. อัสสมำ เสือสมิง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,345 นำย อัสอำรี แวมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,346 นำย อำชำไนย์ สุหร่ำย บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,347 น.ส. อำซำน๊ะ เจ๊ะตุหมัด หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,348 นำย อำซิ มำมะ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,349 นำย อำซิ เพ็ชร์คง หจก. ตัลบิยะห์

       3,350 นำย อำซิ สุหลง บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,351 นำย อำซิด นุชเซ๊ำะ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,352 นำง อำซินะ จำเงำะ หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       3,353 นำง อำซ่ีช๊ะ บิลสุริยะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,354 นำง อำซีซะ ยำโงะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,355 นำง อำซีซะ กะลูแป หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,356 นำง อำซีซะห์ สำและ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,357 น.ส. อำซีซะห์ อำแว หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,358 น.ส. อำซีซ๊ะห์ อำแวกำจิ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,359 นำย อำซีซำ ตระกูลวัฒนศิลป์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,360 น.ส. อำซียะ สะมะแอ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,361 นำง อำซีย๊ะ เจ๊ะเล๊ำะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,362 น.ส. อำซียะห์ สะนิ หจก. อัลอำดำละห์

       3,363 นำง อำซียะห์ วำนิ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,364 น.ส. อำซียะห์ หะยีเต๊ะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,365 น.ส. อำซียะห์ ซำริคำน บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       3,366 นำง อำซียะฮ์ มุสอดี หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,367 นำง อำซีเยำะ บูสำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,368 นำง อำซีเย๊ำะ จิใจ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,369 น.ส. อำซีเย๊ำะ โดมะเมะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,370 น.ส. อำซีสัค มำซอรี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,371 น.ส. อำซีหย๊ะ ตอแลมำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,372 นำย อำซูวี แลนิ หจก. ตัลบิยะห์

       3,373 นำง อำเซียะห์ ดำรำแม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,374 นำย อำแซ มะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,375 นำย อำแซ โสเพดำ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,376 นำย อำณัติ ผลเจริญ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,377 นำย อำดัม มะดะเรส หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,378 นำย อำดินันต์ หะยีเจะแว หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,379 นำย อำดือนัน บำกำประเสริฐ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,380 นำง อำตีเกำะห์ สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,381 นำย อำธร ข ำธำนี หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,382 นำย อำนนท์ ปำนนพภำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,383 นำย อำนะฟี ริดมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,384 นำย อำนัส ปูติล่ำ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,385 นำย อำนัส เจ๊ะแล หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,386 นำย อำนัส เอียดสุหรี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,387 นำย อำนัส ยูโซะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,388 น.ส. อ่ำน่ำ สินสงค์ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,389 นำย อำนำฟ จ๊ิเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,390 น.ส. อำนิซ โต๊ะเกะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,391 นำย อำนิส สัตยะวันต์ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,392 น.ส. อำนี แวนำ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,393 นำง อำนุช พวงศิริ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,394 นำย อำนูวำ มูน๊ะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,395 นำย อำนูวำ อูเซ็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,396 น.ส. อำบิร บิลสุลต่ำน หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,397 ว่ำท่ี ร.ต.อ. อำบีดิง สำแม หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,398 นำย อำบีดีน เชยเอ่ียม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,399 นำย อำเพ็นดี บินยูโซะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,400 นำง อำภรณ์ มำเล็ก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,401 นำง อำภรณ์ มำเล็ก บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,402 น.ส. อำภำภรณ์ หมัดสะและ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,403 นำย อำมะ สำและ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,404 นำย อำมัดชำ ปำทำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,405 นำย อำมิน ผูกฤทธ์ิ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,406 นำย อำมิน แวบือซำ หจก. ตัลบิยะห์

       3,407 นำง อำมิน๊ะ ลำยนำรี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,408 นำย อำมีน เจะเลำะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,409 น.ส. อำมีนะ นิยม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,410 นำง อำมีนะ ทองทำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,411 นำง อ้ำมีน๊ะ แหละหมัด หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,412 นำง อำมีนะห์ โสะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,413 นำง อำมีนะห์ กวีเขตต์ หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,414 นำง อำมีนะฮ์ หนูยำหมำด หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       3,415 น.ส. อำมีนำ วิวัตพงค์ หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส

       3,416 นำง อำมีเนำะ วำนิ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,417 น.ส. อำมีเนำะ มำแจ หจก. ตัลบิยะห์

       3,418 น.ส. อำมีเนำะ สำมะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,419 นำง อำมีเนำะ รือสะ หจก. อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,420 นำง อำมีเนำะ ดอนิ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,421 น.ส. อำมีเนำะ มะดิย๊ะ หจก. อัลอำดำละห์

       3,422 นำง อำมีเนำะ มะลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,423 นำง อำมีเนำะ ตูแกมะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,424 น.ส. อำมีเน๊ำะ ยือโร๊ะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,425 น.ส. อำมีเน๊ำะ แวเตะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,426 นำง อำมีเน๊ำะ ยือโร๊ะ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,427 น.ส. อำมีเน๊ำะ นิซอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,428 น.ส. อำมีเน๊ำะ ดอเล๊ำะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,429 นำง อำมีเน๊ำะ เจ๊ะดอมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,430 น.ส. อำมีเน๊ำะ หำแด หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,431 นำง อำมีเน๊ำะ สำและ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,432 นำง อำมีเน๊ำะ สำเร๊ะ หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,433 น.ส. อำมีหน๊ะ ม่ำหยิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,434 นำง อำยีซะห์ อำลี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,435 น.ส. อำยียะ สำหมะ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       3,436 นำง อำยีสะ บือรำเฮง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,437 นำย อำยือมี ลอแม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,438 นำย อำยุ ฮำแว หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,439 น.ส. อำรดำ ร่ืนพิทักษ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,440 นำง อำรยำ โสะหำบ หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,441 นำย อำรัญ รัตนพักตร์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,442 นำย อำรัตน์ สำระวำรี หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,443 นำย อำรันต์ บินมำมะ หจก. วำลิด ทรำเวิล

       3,444 นำย อำรัสมี เจะหะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,445 นำย อำริฟ เจ๊ะเต๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,446 นำง อ้ำริย๊ะ หวังสนิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,447 นำง อำริสำ โต๊ะยำเล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,448 นำย อำรี เพ็ชรฆำต หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,449 น.ส. อำรี มะหะหมัด หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,450 นำย อำรี เจริญศักด์ิ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,451 นำง อำรี อดุลย์อภิมุข หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,452 นำง อำรี ดำวอเซำะห์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,453 นำง อำรี อิบรอเฮม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,454 นำย อำรี อำรีฟ บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       3,455 นำง อำรีญำ เตย็บอำรี หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,456 นำย อำรีด หมัดศิริ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,457 นำย อำรีเพน แตบูมำ หจก. อัลอำดำละห์

       3,458 นำง อำรีย์ นิยมเดชำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,459 นำย อำรีย์ มำลีเมำะ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,460 น.ส. อำรีย์ สุไลมำน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,461 นำง อำรีย์ วันทองหล่อ หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,462 นำง อำรีย์ ตำคะเร็ง หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,463 น.ส. อำรีย์ บินสอัด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,464 นำย อำรีย์ นันทศิลป์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,465 นำย อำรีย์ เดวี บจก. ริยำฮัด จ ำกัด

       3,466 นำย อำรีย์ เกำกลำงดอน หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,467 นำย อำรีย์ มัสอูดี หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,468 น.ส. อำรีย๊ะ มะเซ็ง หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,469 น.ส. อำรียำ มะหะหมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,470 นำง อำรียำ บูและ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,471 น.ส. อำรีรัตน์ อุปถัมภ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,472 นำง อำรูณี เจ๊ะแม หจก. ตัลบิยะห์

       3,473 น.ส. อำลักษณ์ ประเมิลฉมำแม่น บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,474 น.ส. อำลำมียะห์ อีปง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       3,475 นำย อำลำวี เจ๊ะโซ๊ะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,476 นำย อำลำวีย์ อับดุลมำแน หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       3,477 นำย อำลี ศรีสะอำด หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,478 นำย อำลี เณรพงษ์ บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,479 นำย อำลี มังกรวงษ์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,480 นำย อำลี สุริวงษ์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,481 นำย อำลี กองเป็ง หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,482 นำย อำลี อำด ำ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,483 นำย อำลี ด ำชะไว หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

หน้าท่ี 129 จาก 139



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,484 นำย อำลี มณีรัตน์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,485 น.ส. อำลีด๊ะ มะมิง หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,486 นำย อำลีฟ มะลิสด หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,487 นำย อำลีหย๊ะ อำแว หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,488 นำย อำแว ดือรำแม็ง หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,489 นำย อำแว ตำเห หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,490 นำย อำแว นิกือจิ หจก. อัลอำดำละห์

       3,491 นำย อำแว อูเซ็ง หจก. ตัลบิยะห์

       3,492 นำย อำแว แลแม หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,493 นำย อำแว เจะอำมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,494 นำย อำแว แตหมะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       3,495 นำย อำแว ดำแม หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,496 นำย อำแว ดอเลำะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,497 นำย อำแว วำนิ หจก. วำลิด ทรำเวิล

       3,498 นำง อำแวเซำะ สะอุ หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,499 น.ส. อำสมะห์ รำแดง บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,500 นำง อำสมะห์ เจ๊ะบอสู หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,501 นำย อำสมิง เจะและ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,502 น.ส. อำสีเย๊ำะ อำเย๊ำะแซ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,503 นำง อำสีหยะ หำมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,504 นำย อำห์มัด กำแลกำเย๊ำะ หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,505 นำย อำหมัด ยุโซบ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,506 นำย อำหมัดสุกรี หะยีดำโอะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,507 นำย อำหริ เจ๊ะแน หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,508 นำย อำหรีด ด ำเช้ือ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,509 นำง อำหรีย๊ะ หะยีแวฮำมะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,510 นำย อำหลี ลิมำนัน หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,511 นำย อำหลีม หมัดอำด ้ำ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,512 นำย อำหะมะ ปูโจ๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,513 นำย อำหะมะ ซำ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,514 นำย อำหำมะ กอตอ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       3,515 นำย อำหำมะ สำเมำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,516 นำย อำหำมะลูตนี อำเซ็ง หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,517 นำย อำหำมะส ำสูเด็ง เจ๊ะเม๊ำะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,518 น.ส. อำอัยเสำะ แวกือจิ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,519 น.ส. อำอีฉ๊ะ บินสมัน หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,520 นำง อำอ่ีฉ๊ะ อินทรคีรี หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์

       3,521 นำง อำอีช๊ะ หมำดอี บริษัท รุสลัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด

       3,522 น.ส. อำอีเสำะ กำซำ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,523 นำง อำอีเสำะ หนุหลี หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,524 น.ส. อำแอเซำะ ดะอุแม หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,525 น.ส. อำแอเสำะ บือแน หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,526 น.ส. อำแอเสำะ สะมะแอ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,527 น.ส. อำแอเสำะ ดำแม หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,528 นำง อำแอเส๊ำะ ล่ำหมัน หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,529 นำย อำฮำมัด หะยีเต๊ะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,530 นำย อ ำนำจ มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,531 นำง อ ำพร นิโอ๊ะ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,532 นำง อ ำพร จ๊ิเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,533 นำง อ ำพร มินหะรีสุไรมำน หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,534 นำง อ ำพัน โชติมำนิต หจก. โอมำร์ทัวร์

       3,535 นำง อ ำไพ มูฮ ำหมัดสะและ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,536 นำย อ ำไพ บุญทวี หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,537 นำง อ ำไพ ขันทอง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,538 นำง อ ำเร๊ำะ หวันสำเม๊ำะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,539 นำย อ๊ิคลัศ จันทร์จรูญ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,540 นำย อิงรอเฮง โบสะอิ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,541 นำย อิทธิพล นำคมนต์ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,542 จ.ส.อ. อิทธิพล โหดหมำน หจก. ฟำตอนี แทรเวิล

       3,543 นำย อินดรำ ดำรุสซำลำม หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,544 น.ส. อินตัน หลงกอหรำบ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,545 นำง อินทิรำ หร่ำยมะณี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,546 นำย อิบรอหิม แลหะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,547 นำย อิบรอฮิม สำและ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,548 นำย อิบรอเฮง ดอเลำะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,549 นำย อิบรอเฮ็ม มะเด็ง หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,550 นำย อิบรอเฮ็ม กระโด หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,551 นำย อิบรำเฮ็ม แวสอเฮำะ หจก. ตัลบิยะห์

       3,552 นำย อิปฝ้ำลี แก้วมณี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,553 นำง อิมตินำล เลำะยะผำ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,554 นำย อิมรอน กำติบภ์ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,555 นำย อิมรอน แสงวิมำน หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,556 นำย อิมรอน พลีขันธ์ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,557 ด.ช. อิรฟำน อับดุลเลำะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,558 นำย อิรฟำน อดุลย์อภิมุข หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,559 นำย อิลยำส เพียรสกุล หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,560 นำย อิศรำ เซ็นติยะนนท์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,561 น.ส. อิศรำ แดงโกเมน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,562 นำย อิสมะแอ สะแม หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,563 นำย อิสมะแอ นิริงจือแร หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,564 นำย อิสมำน อำดำละ หจก. ตัลบิยะห์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,565 นำย อิสมำแอ มิมูนิ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,566 นำย อิสมำแอ จิใจ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,567 นำย อิสมำแอ ยูนุ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,568 นำย อิสมำแอ นำฮำ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,569 นำย อิสมำแอ แลเจำะ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,570 นำย อิสมำแอ บำเกำะ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       3,571 นำย อิสมำแอร์ ดงตำยำ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,572 นำย อิสมำแอล หีมบู หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,573 นำย อิสมำแอล สำเม๊ำะ หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       3,574 นำย อิสมำแอล มำมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,575 น.ส. อิสมี โต๊ะมะ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,576 น.ส. อิสรำ อับดุลลำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,577 น.ส. อิสรำภรณ์ เนำะกำเซ็ม หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,578 นำย อิสลำละห์ คำเร็ง หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์

       3,579 นำย อิสส่ำหำก หวังสนิ หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,580 นำย อิสเฮำะ หำมะมูซอ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,581 น.ส. อิส๊ะ สัมฤทธ์ิ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,582 นำย อีซอ โต๊ะเจ๊ะแม หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,583 นำย อีซำ สะนีเฮง บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,584 นำย อีซำ หวังพิทักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       3,585 น.ส. อีดะ เจะแว หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,586 นำง อีพตีซัน มะแซ หจก. อัลอำดำละห์

       3,587 นำง อีส๊ะ ขะมิรักษำ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,588 นำย อึสะมะแอ กำซอ หจก. อัลอำดำละห์

       3,589 นำย อุซัลมำน สำแมง หจก. ตัลบิยะห์

       3,590 นำย อุเซ็น จันทร์สุข หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,591 นำย อุดม แมงทอง หจก. ดีเจริญ ฮัจย์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,592 นำย อุดม ประดับญำติ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,593 นำย อุดม กำเซ็ม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,594 นำย อุดมโรจน์ สำมัญ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,595 นำย อุทำร พิศพรรณ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,596 น.ส. อุบล หนิโสย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,597 นำง อุบล อุระช่ืน หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,598 น.ส. อุมมำมะห์ นัจมีย์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,599 นำง อุมมีกัลซม ยูโน หจก. ตัลบิยะห์

       3,600 น.ส. อุมำ มูนะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,601 นำง อุมำพร มินิ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,602 นำง อุมำรินทร์ มะหลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,603 นำง อุไร บุตรสง่ำ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,604 น.ส. อุไร ชัยเภท หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,605 น.ส. อุไร สำยสะอิด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,606 น.ส. อุไรวรรณ เริงสมุทร หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,607 นำง อุไรวรรณ เหล็งศิริ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,608 นำง อุไรวรรณ ริดมัด บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,609 น.ส. อุษณี พลศรี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,610 น.ส. อุษณีษ์ บำกำ หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       3,611 น.ส. อุษมำ มะเล็ง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,612 นำย อุษมำน อำด ำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,613 นำย อุสมำน เจะมะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,614 นำย อุสมำน สะมะปะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,615 นำย อุสมำน กะลูแป หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,616 นำย อุสมำน สำมะแก หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,617 นำย อุสมำน หมีดหรน หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล

       3,618 นำง อุสำ เสือสมิง หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส
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เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,619 นำย อุเสน แนวชล หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,620 นำย อุหมำด มำรยำ หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์

       3,621 นำย อุฬำร ฉิมหิรัญ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,622 นำย อูซำมะห์ สำแล๊ะ บจก. ฮำลำล โกลบอล (ประเทศไทย)

       3,623 นำย อูเซ็ง สะอะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,624 นำย อูเซ็ง มำหะมะ หจก. วำลิด ทรำเวิล

       3,625 นำย อูเซ็ง สำคอ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,626 นำย อูมำ บือรำเฮง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,627 นำย เอกชัย ไกรทัต บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,628 นำย เอกนรินทร์ กล่ินมำลัย หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,629 นำย เอกพงศ์ โกบประยูร บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,630 นำย เอกพงษ์ ยีหล๊ะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,631 นำย เอกพจน์ นรินทร บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,632 นำย เอกรำช รอดเขียว บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,633 นำย เอกรำช หวังชัง หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์

       3,634 นำย เอกรินทร์ สะกุมำ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,635 นำย เอกรินทร์ มิด ำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,636 นำย เอกลักษณ์ ทองค ำวงศ์ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,637 นำย เอกอนนท์ มิลมำล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,638 นำย เอนก ย่ิงนิยม บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,639 นำย เอนก เหมเสริม บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,640 น.ส. เอมิกำ อับดุลลำ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,641 นำย เอำฟำ อดุลย์อภิมุข หจก. ซูรำยำ แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส

       3,642 นำย เอำว์ฟำด้ีย์ ออสันตินุตสกุล บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,643 นำง เอิบ ทองอ่อน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,644 นำง เอ้ืองฟ้ำ สอนเขียว บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,645 นำย แอนดี แดอีแต หจก. มัรวำนเทรดด้ิง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,646 นำง แอเสำะ มำมะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,647 นำง แอเสำะ โนะ หจก. วำลิด ทรำเวิล

       3,648 นำง แอเสำะ วำเลำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,649 น.ส. แอเสำะ จิ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,650 น.ส. แอเสำะ อูด๊ิง หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,651 น.ส. แอเสำะ มะมิง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,652 น.ส. แอเสำะ ดอเลำะ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,653 น.ส. แอเส๊ำะ เจ๊ะมะ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์

       3,654 น.ส. ไอเซำะ อำริยะ บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,655 น.ส. ไอนี มณฑำถวิล บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,656 นำง ไอลดำ พิณประดิษฐ์ บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,657 นำง ไอเสำะ สีปูเตะ หจก. นำทวีบิสเน็ท แอนด์ ทรำเวล เซอร์วิส

       3,658 น.ส. ฮัจห์ ด๊ะศิริ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,659 น.ส. ฮัซนี สำเรฟ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,660 นำง ฮันน๊ะ ป่ินมุข บจก. เอส.ดี.ประเสริฐ ฮัจญ์

       3,661 นำง ฮันนำ สันสำคร หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,662 นำง ฮับเซำะ ยะก๊บ หจก. ดีเจริญ ฮัจย์

       3,663 นำย ฮัมดัน แวเดง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์

       3,664 นำย ฮัมดำน พงษ์มุลี หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,665 นำย ฮัสซันย์ ฮัสบุลเลำะฮ์ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,666 นำง ฮัสนะ วำบำ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,667 น.ส. ฮัสนะ ดำฮำ หจก. อุซำมะห์ แอนด์ แทรเวล เซอร์วิส

       3,668 น.ส. ฮัสนี เมำะมิง หจก. อินตัน เอกซ์เพรส

       3,669 นำย ฮัสบูลเลำะ ข ำวิลัย หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,670 นำง ฮัสม๊ะ ภู่ทับทิม หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,671 นำย ฮำซัน นิระหิง หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,672 นำย ฮำซัน สุดสำยใจ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร
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เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,673 นำง ฮ่ำซีย๊ะ หมัด หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ ทรำเวล

       3,674 นำย ฮำเซ็ง วำโยะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,675 นำย ฮำเซ็น มะ หจก. อัลอำดำละห์

       3,676 นำย ฮำแซ สำแม หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,677 นำง ฮำญัร เจ๊ะหะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,678 น.ส. ฮำญัร วังชัง บจก. ยึดม่ันศรัทธำ

       3,679 น.ส. ฮำญัร เดชเลย์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,680 น.ส. ฮำดีหม๊ะ ยีนำลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,681 นำย ฮำนำ มุ่งมำตร์ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,682 นำย ฮำนำพี เจ๊ะดอเล๊ำะ หจก. นำดำ ทรำเวลแอนด์เซอร์วิส

       3,683 นำง ฮำนีซ๊ะ สะแมเซ็ง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,684 น.ส. ฮำนีดำ เมำะมิง หจก. ตัลบิยะห์

       3,685 นำย ฮำนีฟ เพชรทองค ำ บจก. บำรำกัต ทรำเวล

       3,686 นำย ฮำนีฟ และซัน หจก. แสงธรรม เจริญสุข ฮัจย์และอุมเรำะห์

       3,687 น.ส. ฮำนีฟะห์ หยีรำเหม หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,688 น.ส. ฮำนียะ หะยีสำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,689 นำง ฮำนีย๊ะ เจ๊ะเลำะ หจก. อำเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส

       3,690 น.ส. ฮำบำเซำะ มะหะหมัด หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,691 นำง ฮำบีบ๊ะ สำแม หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,692 น.ส. ฮำบีเบำะ นำวำวี หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,693 นำย ฮำมิ เจ๊ะยะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,694 นำย ฮำมิ สำเมำะ หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,695 นำย ฮำมิด สำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,696 น.ส. ฮำมีดะ แบเลำะ หจก. ฮีดำยะห์ทัวร์

       3,697 น.ส. ฮำมีดะ ดำรำแม หจก. อัลอำดำละห์

       3,698 น.ส. ฮำมีด๊ะ วำโดร์ หจก. ปะนำเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,699 นำง ฮำมีด๊ะ หยังกูล หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร
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เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,700 น.ส. ฮำมีดะห์ สำและ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,701 น.ส. ฮำมีดะห์ ดำมะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,702 นำง ฮำมีดะห์ หะยีเต๊ะ บริษัท ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) จ ำกัด

       3,703 นำง ฮำมีดะฮ์ สำมะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,704 นำง ฮำมีเดำะห์ มะแน หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล

       3,705 นำง ฮำมีนะห์ กำโบะ หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,706 น.ส. ฮำมีสะ สะอะ หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,707 นำง ฮำมือสะ อำรง หจก. รอยฮำน ฮัจญ์ เซอร์วิส

       3,708 นำง ฮำยำตี มำมะ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,709 น.ส. ฮำยีเรำะห์ มะนอ หจก. ฮำญำติ เทรเวิล

       3,710 นำย ฮำรง เจ๊ะเล หจก. มัรวำนเทรดด้ิง

       3,711 นำย ฮำริช มะหลี หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,712 นำย ฮำริซ ปำทำน บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,713 นำย ฮำริส สุดใจดี บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,714 นำย ฮำรีซัน จันอิ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,715 น.ส. ฮำรีป๊ะ สะแลแม หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง

       3,716 นำง ฮำรีปำห์ ฮัสบุลเลำะฮ์ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,717 นำง ฮำรีเปำะ มะดือเร๊ะ หจก. ตัลบิยะห์

       3,718 นำง ฮำรีเม๊ำะ สลำวะ บริษัท อำบู อัดลี ทรำเวล จ ำกัด

       3,719 น.ส. ฮำรีย๊ะ โตะปิ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ

       3,720 น.ส. ฮำรียำ ยูโซ๊ะ บริษัท ดำน่ำ กรุ๊ป จ ำกัด

       3,721 น.ส. ฮำรือเมำะ เซง หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล

       3,722 น.ส. ฮำลีซ๊ะ เจ๊ะหะ หจก. อัล-ฮำรอไมน์

       3,723 นำง ฮำลีฟะ ร่ืนเรืองฤทธ์ิ หจก. อัสลัม ทรำเวล

       3,724 นำง ฮำลีเมำะ แวหะยี หจก. อัลอำดำละห์

       3,725 น.ส. ฮำลีเม๊ำะ มีดิน หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล

       3,726 นำง ฮำลีเยำะ ลำโฮ๊ะยำ หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ ช่ือสกุล บริษัทผู้ให้บริกำร

เอกสำรแนบท้ำย ตำมประกำศส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรฮัจย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม 2565

เร่ือง ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443)

       3,727 นำง ฮำสนะ โคกเขำ หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,728 น.ส. ฮำสะนะ มะแร หจก. อัลอำดำละห์

       3,729 นำง ฮำสือน๊ะ มิงสำแล หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์

       3,730 นำย ฮำหมัด อิสระพงศ์ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์

       3,731 น.ส. ฮ ำดียะห์ มีนำเด็ง หจก. ตัลบิยะห์

       3,732 นำย ฮิล์มี อับดุลลอฮ์ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,733 นำย ฮีซำม มะเกะ หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส

       3,734 นำง ฮุสนำ ศิลปศำสตร์ หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์ เซอร์วิส

       3,735 น.ส. ฮุสนำ ซ ำซูดิน หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล

       3,736 น.ส. ฮุสนำ หมัดนุรักษ์ บจก. มักกะห์ เกตเวย์

       3,737 น.ส. ฮุสนำร์ มำแลจะนะ หจก. ซำเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล

       3,738 นำย ฮูเซ็น อำบู หจก. ฮำญำติ เทรเวิล
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