
ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บริษัท/หจก.
1 นาย เหลก หมัดอ่าดัม บจก. ทิม อินเตอร์เทรด
2 นาย ยะโกะ มะแอ บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ
3 นาย อับดุลรอฮิม ยงดะเด็ง บจก. ไมมูนมัมบรูคร์ หะยีดอรอเฮะ
4 นางสาว คอปือเสาะ มะจิ บจก. วาย.เอ็น.พี.เอส.รอยัลเทรเวิลเซอร์วิส
5 นาย มูฮ าหมัด โอะหมาน บจก. วาย.เอ็น.พี.เอส.รอยัลเทรเวิลเซอร์วิส
6 นาย ซาการียา สาแม็ง บจก. อาบู อัดลี ทราเวล
7 นาง ซูรายา สาแม็ง บจก. อาบู อัดลี ทราเวล
8 นาย มูหะมัดสุกรี สะเตาะ บจก. อาบู อัดลี ทราเวล
9 นาง รอปีอ๊ะ ดาลี บจก. อาบู อัดลี ทราเวล

10 นางสาว หามีด๊ะ กอร์เดร์ บจก. อาบู อัดลี ทราเวล
11 นาย อิสมะแอ อับดุลมานะ บจก. อาบู อัดลี ทราเวล
12 นาง กิตติญา สง่าบ้านโคก บจก. อามานะ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์
13 นาย เจ๊ะอ าด๊ะ สง่าบ้านโคก บจก. อามานะ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์
14 นาย นัฐพล บิลหมัน บจก. อิกรอมฮัจย์ แทรเวล
15 นาย สมชาย กาโน๊ะ บจก. อิกรอมฮัจย์ แทรเวล
16 นาย หมัดดะงาน สนธิวงค์ บจก. อิกรอมฮัจย์ แทรเวล
17 นาย อับดุลวาหะ เด็นมาน๊ิ บจก. อิกรอมฮัจย์ แทรเวล
18 นาย มะยากี นาแว บจก.ฮาลาลโกลบอล(ประเทศไทย)
19 นาย มูฮัมหมัดซุปยาน มะแต บจก.ฮาลาลโกลบอล(ประเทศไทย)
20 นาย ราเด่นคอซวาน วาเด็ง บจก.ฮาลาลโกลบอล(ประเทศไทย)
21 นาย อูซามะห์ สาแล๊ะ บจก.ฮาลาลโกลบอล(ประเทศไทย)
22 นาย อะหมัด อาด า บจก.ฮาลาลโกลบอล(ประเทศไทย)
23 นาย คามิล จงรักษ์ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
24 นาย ซุลกิฟลี มะลี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
25 นางสาว นิยะดา หล าหลี หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
26 นาย ประสิทธ์ิ หมันมา หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
27 นาง ฝาตีเม๊าะ สอฮอย หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
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ในกำรดูแลสุขภำพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (อสม.ฮัจย์) ประจ ำปี ๒56๓
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28 นาง แวแย แวและ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
29 นาง สุไรยา หีมบู หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
30 นาย หร่อเฉด บินเตล็บ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
31 นาย อาดิซีน หนิเร่ หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
32 นาย ฮีสาม หีมบู หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์
33 นาง เจะตีเมาะ เจะมูซอ หจก. ซาเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล
34 นาย เผาซีร์ บิลสุลต่าน หจก. ซาเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล
35 นางสาว อาซีซะ รักษ์ธรรม หจก. ซาเล็มอินเตอร์เนช่ันแนล
36 นาย นายอับดุลเลาะ สะแม หจก. ซูรายา แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส
37 นาย อับดุลเลาะ สะแม หจก. ซูรายา แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส
38 นาย อิสมาแอ สะแม หจก. ซูรายา แอนด์ มูฮัมหมัด บิสสิเนส
39 นาย ฮัศบุดดีน หะยีดาโอะ หจก. ดี.ไอ.เอ็น.อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
40 นาย อับดูลอาซิซ พีรีซี หจก. ตัลบิยะห์
41 นาย อามิน แวบือซา หจก. ตัลบิยะห์
42 นาง ฮาลีเมาะ แวบือซา หจก. ตัลบิยะห์
43 นางสาว กัลยา โต๊ะหีม หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
44 นาย ฉีฮาบุดดีน ตุหวันร่าเหม หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
45 นาย ดนเล๊าะ นพกะ หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
46 นาย เตาฟิตส์ เจะโส๊ะเจะหลี หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
47 นางสาว นุสเราะห์ พยายาม หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
48 นางสาว เนตรนภา สลาม หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
49 นาย วิทยา ด่าหวัน หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
50 นาง สารียะ เจะโส๊ะเจะหลี หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
51 นาง สุนทรี นุ้ยแอ หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
52 นาย หมัดอาหมีน บินดุเหล็ม หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
53 นาง อะฝิฉ๊ะ หัสหมัด หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
54 นาย อะหะหมัด นุ้ยแอ หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
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55 นาย อับดุลหาดี โตะโยะ หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
56 นาย อาสัน สะแลมัน หจก. นาทวีบิสเน็ท แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส
57 นาง สีอนะ บาราเฮง หจก. นีซา ทราเวล แอนด์ ทัวร์
58 นาย คอรี เจ๊ะหลง หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
59 นาย เจะอาลี กาจิ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
60 นาง พารีด๊ะ กาเจ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
61 นาย มะรอซี ดอเลาะ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
62 นาย มะสักรี กาเจ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
63 นางสาว รอดายะห์ อาลีมามะ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
64 นาง สารีพะ ดอเลาะ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
65 นาย อับดุลรอห์มาน เจ๊ะมูซอ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
66 นาย อัลนูวา กะลุบี หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
67 นาย อุสมาน สะมะปะ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
68 นาย ฮาซัน นิระหิง หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
69 นาง ฮาลีเมาะ เจะมูซอ หจก. บินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์
70 นาย ดอเลาะ กานิง หจก. ปะนาเระฮัจย์แอนด์ทัวร์
71 นาง สับรีนา มุกาวี หจก. ปะนาเระฮัจย์แอนด์ทัวร์
72 นาย อาซิ ดาราแม หจก. ปะนาเระฮัจย์แอนด์ทัวร์
73 นาง รอปีเย๊าะ สุหลง หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์
74 นาย วายา สุหลง หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์
75 นาย บุคอรีย์ เวชกะ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
76 นาย สวาท หนุดทอง หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
77 นางสาว สุวรรณา เจ๊ะยะหลี หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
78 นาง หม้ีหละ คงอินทร์ หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง
79 นาย โกศล ละเสม หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
80 นาย ต่อเพ็ก นุกูล หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
81 นาง ปรีดา แซะอาหลี หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
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82 นางสาว ฝาตีหม๊ะ ดูล๊ะ หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
83 นาย สุกรี มามะ หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
84 นาย อะหมัด ก้อเด็ม หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
85 นาย อับดุลเหลาะ บิลหลี หจก. ฟาตอนี แทรเวิล
86 นาย ดุลย์นัย บิลยะแม หจก. มัรยานเอ็กซเพรส
87 นาง นะผิสะ ด้วงดล หจก. มัรยานเอ็กซเพรส
88 นาย ฝีอี เหมมันต์ หจก. มัรยานเอ็กซเพรส
89 นาย พิชิต กามะแอ หจก. มัรยานเอ็กซเพรส
90 นาย หมู่หมัด ยีหวังกอง หจก. มัรยานเอ็กซเพรส
91 นาย หวาง ขวัญคาวิน หจก. มัรยานเอ็กซเพรส
92 นาง ซีตียือแลฆอ ลิมา หจก. มัรวานเทรดด้ิง
93 นางสาว ญาวาเฮร์ ยายา หจก. มัรวานเทรดด้ิง
94 นาง ฟัตฮียะห์ อาแว หจก. มัรวานเทรดด้ิง
95 นาง มัสเต๊าะ ยูโซ๊ะ หจก. มัรวานเทรดด้ิง
96 นางสาว สาปีนะ แวบูละ หจก. มัรวานเทรดด้ิง
97 นาง อามีเน๊าะ เจ๊ะดอมะ หจก. มัรวานเทรดด้ิง
98 นางสาว มุสลีมะห์ มะยาซิง หจก. มีฟตะห์ ทัวร์
99 นาย รอปียะห์ มะยาซิง หจก. มีฟตะห์ ทัวร์

100 นาย หะยีอับดุลลาเต็ฟ มะยาซิง หจก. มีฟตะห์ ทัวร์
101 นาง ดารุนี ดาตู หจก. รุสดีลิซซียาฮะห์
102 นางสาว นาดา ยานยา หจก. รุสดีลิซซียาฮะห์
103 นาง ยูแวนะ บูงอตันหยง หจก. รุสดีลิซซียาฮะห์
104 นาย แวอุเซ็ง กาโฮง หจก. รุสดีลิซซียาฮะห์
105 นางสาว สารีปะห์ ยูโซะ หจก. รุสดีลิซซียาฮะห์
106 นาง มารีเยาะ วาหลง หจก. วาซิมทัวร์
107 นาง นิฟารีซัน บินนิเซ็ง หจก. วาลิด ทราเวิล
108 นาย อาแว วานิ หจก. วาลิด ทราเวิล
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109 นาย สอและ หลงสมัน หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์
110 นาย อับดุลเลาะฮ์ ปังหลีเส็น หจก. สตูลฮัจย์เซ็นเตอร์
111 นางสาว อาอีเซาะ นิตีเมาะ หจก. อะห์หมัด เทรเวล แอนด์ ทัวร์
112 นางสาว นิสรีน พูนสินis หจก. อัล-จาซีร่า เทรเวล
113 นางสาว วิลาวัณย์ มาลินี หจก. อัล-จาซีร่า เทรเวล
114 นาย ซาบีดี ดือรานิง หจก. อัลนูรแอนด์เทรเวลเซอร์วิส
115 นาง ไซนับ มะโซ๊ะ หจก. อัลนูรแอนด์เทรเวลเซอร์วิส
116 นาย มานะห์ แวหะมะ หจก. อัลนูรแอนด์เทรเวลเซอร์วิส
117 นาย ยาการียา เปาะสา หจก. อัลนูรแอนด์เทรเวลเซอร์วิส
118 นาง ซูรานา ดอเล๊าะ หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
119 นาย พากรูดิง ดอเล๊าะ หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
120 นาง สุดา โต๊ะหีม หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
121 นาย อับดลเล๊าะห์ โต๊ะหีม หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
122 นาย อาริฟ เจ๊ะเต๊ะ หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
123 นาย อ านวย จินเดหวา หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส
124 นาย มาหามะ เจ๊ะแม หจก. อัลรอฮ์มัตทัวร์แอนด์ ฮัจย์ เซอร์วิส
125 นาง มิสบะห์ เจ๊ะแม หจก. อัลรอฮ์มัตทัวร์แอนด์ ฮัจย์ เซอร์วิส
126 นางสาว ซีตีรอฮานิง มะนอ หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
127 นางสาว ซูไรนี หะยีอารง หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
128 นางสาว ดียานา ยะ หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
129 นาย บือราเฮง เมาะบากอ หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
130 นาย มูฮัมหมัดลุตต์ฟี แต หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
131 นางสาว รอฮานี เงาะ หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
132 นาย สักกรี ปิ หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
133 นาย อาลี ยูโซ๊ะ หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์
134 นาย ดือเระ สาและ หจก. อัล-อลีนาทราเวล
135 นาย มะรอนิง โตะสมาลา หจก. อัล-อลีนาทราเวล
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136 นาย มูหัมมัดชัยดี เฮงยามา หจก. อัล-อลีนาทราเวล
137 นาย อามะ ละแซ หจก. อัล-อลีนาทราเวล
138 นาย ตูแวเลาะ แลบากา หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
139 นาง นุดไอนี เจะอาลี หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
140 นาย มะยูโซ๊ะ ปูซู หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
141 นาย มูหมัดลุทพี สะมะแอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
142 นาง สะรีมา สะมะแอ หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
143 นาง สายใจ อาแว หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
144 นาย อันวาร์ อาแว หจก. อัล-อับร๊อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์
145 นาย ฉารีฟะ ปะดุกา หจก. อัลอาดามีแทรเวลเซอร์วิส
146 นาย ส่อแหละ โส้ปะหลาง หจก. อัลอาดามีแทรเวลเซอร์วิส
147 นาย อาหมาด ปะดุกา หจก. อัลอาดามีแทรเวลเซอร์วิส
148 นาย เอ็มหร่อน บุญมาก หจก. อัลอาดามีแทรเวลเซอร์วิส
149 นางสาว วันอัสมาอ์ แวหะยี หจก. อัลอาดาละห์
150 นาย สาลี โต๊ะตาหยง หจก. อัลอาดาละห์
151 นาย ฮาเซ็น มะ หจก. อัลอาดาละห์
152 นาง ฮาลีเมาะ แวหะยี หจก. อัลอาดาละห์
153 นาย อารี อนันทอภิพงษ์ หจก. อัลฮาบ้ิล ฮัจย์
154 นาย มะรอสือดี เลาะยะผา หจก. อัล-ฮารอไมน์
155 นาย มะอารง ดอเลาะ หจก. อาดัม ฮัจย์
156 นาย มูฮ าหมัดคอซี อาบูวะ หจก. อาดัม ฮัจย์
157 นาย เจะยิ อุมา หจก. อาบูฮานานแทรเวิล
158 นาย ดาโอะ ดอเลาะ หจก. อามาน ฮัจย์
159 นาง ยาเราะ ดอเลาะ หจก. อามาน ฮัจย์
160 นาย มาหามะสาปีอิง อัลอามีน หจก. อามีนีน บิสเน็ส แอนด์ ทัวร์
161 นาย เจะมะ วอลี หจก. อามีเราะ ทราเวิล
162 นาย ซอและห์ เห็งซา หจก. อามีเราะ ทราเวิล
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163 นาย ต่วนดอเลาะ ยากามาเจาะ หจก. อามีเราะ ทราเวิล
164 นาย มะแอ ตุยง หจก. อามีเราะ ทราเวิล
165 นางสาว มารีแย ลือบาน๊ะ หจก. อามีเราะ ทราเวิล
166 นาย มูฮ าหมัดรุสดี สาแลมะ หจก. อามีเราะ ทราเวิล
167 นางสาว ไมมูเน๊าะ จิใจ หจก. อามีเราะ ทราเวิล
168 นาง รอบียะห์ ตุยง หจก. อามีเราะ ทราเวิล
169 นาย สะมาแฮ มาแน หจก. อามีเราะ ทราเวิล
170 นาง อะตีเด๊าะ สะแลหมัน หจก. อามีเราะ ทราเวิล
171 นาง อามีเน๊าะ มอลอ หจก. อามีเราะ ทราเวิล
172 นางสาว อายีล๊ะห์ ตุยง หจก. อามีเราะ ทราเวิล
173 นาง ฮาลีเมาะ อุมา หจก. อามีเราะ ทราเวิล
174 นางสาว ฮีดายะห์ ตุยง หจก. อามีเราะ ทราเวิล
175 นาย หมัดดาโห๊ะ หมานเจริญ หจก. อาร์เซนต์ เทรเวล แอนด์ ทัวร์
176 นาย อับดุลรอนิง มะลี หจก. อาร์เซนต์ เทรเวล แอนด์ ทัวร์
177 นาย เกษม ยามาแล หจก. อาเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
178 นาง ปิยะดา ยามาแล หจก. อาเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
179 นาย ไพศาล ยามาแล หจก. อาเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
180 นาย อนันต์ ยามาแล หจก. อาเลีย ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
181 นาย ดนัย โส๊ะเบ็ญอาหลี หจก. อิคลาส เทรดด้ิง แอนด์ เทรเวล
182 นาย อดุล หนุดทอง หจก. อิคลาส เทรดด้ิง แอนด์ เทรเวล
183 นาย อะหยัต หมัดสะหริ หจก. อิคลาส เทรดด้ิง แอนด์ เทรเวล
184 นาย อับดุลเล๊าะ เส็นหวัง หจก. อิคลาส เทรดด้ิง แอนด์ เทรเวล
185 นาย มุสลิม แสงอารี หจก. อินตันเอกซ์เพรส
186 นาย อาลาวี สาแม หจก. อินตันเอกซ์เพรส
187 นาย ฮาริส ตอฮิร หจก. อินตันเอกซ์เพรส
188 นางสาว ซาฮาร่า หะยีแวดาโอ๊ะ หจก. อิบนูอัฟฟาน
189 นาง มารีแย สนิ หจก. อิบนูอัฟฟาน
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190 นาย มูหะมะสุกรี มะแซ หจก. อิบนูอัฟฟาน
191 นาย รอมะลี หะยียะโกะ หจก. อิบนูอัฟฟาน
192 นาย รุสตันร์ สนิ หจก. อิบนูอัฟฟาน
193 นาย แวยูโซะ สิเดะ หจก. อิบนูอัฟฟาน
194 นาง ศันสนีย์ จาโรง หจก. อิบนูอัฟฟาน
195 นาย อับดุลเลาะ จาโรง หจก. อิบนูอัฟฟาน
196 นางสาว นางสาวอาวาต๊ิฟ กาย๊ะ หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์
197 นางสาว รอบีย๊ะ โต๊ะหลง หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์
198 นาย เกษม สุขสวัสด์ิ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
199 นาย ซูฟียาน ดาตู หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
200 นาย ดอแม็ง สาอะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
201 นาย ต่วนบือราเฮง หนิจิบุลัด หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
202 นาง นีซะ มามะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
203 นางสาว นูรอายีลา ดอรอแม หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
204 นาย มะมุง สามะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
205 นาย มาหามะรอซาลี อาเย๊าะแซ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
206 นาย มูฮัมหมัด อาร์เซ็นต์ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
207 นาย มูฮัมหมัดอิมรอน พะทาน หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
208 นาย ลัยมัน สูตามิง หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
209 นาย แวสะมาแอ กาเซ็ง หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
210 นางสาว สูไรยา พะทาน หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
211 นาย อับดือมาน๊ะ ยูโซะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
212 นาย อับดุลรอซะ บูงอตันหยง หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
213 นาย อับดุลเลาะ สูตามิง หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
214 นาย อับดุลเลาะ แลซอ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
215 นาย อับดุลเล๊าะ โต๊ะอาลี หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
216 นาย อาเเซ มามะเเตหะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
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217 นาย อาลี ยูโซ๊ะ หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
218 นาง ฮาดีเย๊าะ หนิจิบุลัด หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส
219 นาย เจะอูมา หะยีอูมา หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
220 นาย มะ มะ หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
221 นาง แมะเสาะ อาบู หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
222 นาง รัถยา ลอดิง หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
223 นาย วันชาลี แวสะแลแม หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
224 นาย วันอรุณ แวสะแลแม หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
225 นางสาว อามีเน๊าะ ดอเล๊าะ หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
226 นาย อายุ ดอเลาะ หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
227 นาย อาแว สาและ หจก. เอส.ดับลิว เปอร์นิก้า ปัตตานี
228 นาย คอซาพี ยะมะเเซ หจก. แอนตีสันเทรเวลแอนด์เซอร์วิส
229 นาย นิอาบัส นิฮะ หจก. ฮัจย์ยียา เทรเวล เซอร์วิส
230 นาย กอเด็ง มะแซ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
231 นาง คอบือเซาะ หะยีเจะแว หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
232 นาย ดอรอแม สะอะ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
233 นาย ดุลรอมัน หะยีเจะแว หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
234 นาย นิมะ เจะมะ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
235 นาย มาหะมะ มามะ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
236 นาง ยีหย๊ะ มะแซ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
237 นาย รุสลี นุ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
238 นาย หัสบุญเล๊าะ ดารากัย หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
239 นาย อาแซ มะ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
240 นาง ฮายาตี มามะ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
241 นาย ฮูซัยฟี มามะ หจก. ฮาญาติ เทรเวิล
242 นาย กอเซ็ง จู หจก. ฮิลมีย์ เทรเวล
243 นาย อับดุลฮามิด ดอเลาะ หจก. ฮิลมีย์ เทรเวล
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ในกำรดูแลสุขภำพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (อสม.ฮัจย์) ประจ ำปี ๒56๓

ระหว่ำงวันท่ี 18-19 กุมภำพันธ์ 2563
ณ  โรงแรมญันนะตีย์ อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ

244 นาย อาริ แวสาเมาะ หจก. ฮิลมีย์ เทรเวล
245 นาย อาแว ลือบาจิ หจก. ฮิลมีย์ เทรเวล
246 นาง ซูวัยบะห์ ปูเตะ หจก. ฮีดายะห์ทัวร์
247 นาย ดอเลาะ มะลาเฮง หจก. ฮีดายะห์ทัวร์
248 นาย ยะโกะ หะมะลง หจก. ฮีดายะห์ทัวร์
249 นาง รอปีอะห์ มะลาเฮง หจก. ฮีดายะห์ทัวร์
250 นาย อับดุลราซิด ยีเฮง หจก. ฮีดายะห์ทัวร์
251 นาง ขอปือเสาะ แวเดง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์
252 นาย แวอูเซ็ง แวเดง หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์
253 นาย ประเสริฐ โต๊ะเตบ หจก.สายบุรี ซูซูกิ
254 นาย ยูนัน โต๊ะเตบ หจก.สายบุรี ซูซูกิ
255 นาง วัฒนา เจ๊ะมุ หจก.สายบุรี ซูซูกิ
256 นาง อ้าซีหม้า โต๊ะเตบ หจก.สายบุรี ซูซูกิ
257 นาย ซอบรี แยแลขอ หจก.อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส
258 นาย ตัลมีซีย์ สาอุ หจก.อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส
259 นาง ตีหม๊ะ มะโดะ หจก.อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส
260 นาย อัซมิงค์ หมะจิ หจก.อัลฮิกมะห์ ทัวร์ แอนด์ ฮัจญ์ เซอร์วิส
261 นาง ขอซาหน๊ะ หะยีหมีน บจก. บารอกะห์ บิสซิเนส กรุ๊ป 
262 นาย อ่าหมัด หะยีหมีน บจก. บารอกะห์ บิสซิเนส กรุ๊ป 
263 นาย เอ่ียมศักด์ิ มะเลโลหิต บจก. บารอกะห์ บิสซิเนส กรุ๊ป 


