
ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

1 นางยมนา  อายุเคน ร้านยมนา 186/1 ซอยบ้านอู่ ถนนเจริญกรุง 46 เนื้อแพะ 

    แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ แกะ 

    โทร. 081-857-9587  

2 นายวิเชษฐ  บินมาลา ร้านแพะบังเล็ก ตลาดบางรัก เลขที่ 33 ซอยตลาดบางรัก เนื้อแพะ 

    ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ แกะ 

    โทร. 086-902-6327 , 081-720-5823  

3 นางสาวสมใจ  พลีบัตร ร้านสุรอยยา ตลาดประชานิเวศน์1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เนื้อวัว 

    แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

    โทร. 089-480-5212  

4 นายประสิทธิ์  หวังงาม ร้านบังมานไก่สด ตลาดมณีพิมาน (ตลาดเตาปูน) เลขที ่20/6 เนื้อไก่ 

    ซอยตลาดมณีพิมาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-376-2455  

5 นายอนุสรณ ์ ม่วงสีตอง ร้านมูซาไก่สด ตลาดมณีพิมาน (ตลาดเตาปูน) เลขที ่20/6 เนื้อไก่ 

    ซอยตลาดมณีพิมาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ   

    
กรุงเทพฯ โทร. 092-814-4625 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

6 นางสุนี  เต๊าะแอ ร้านสุนี เต๊าะแอ ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่103-104 เลขที ่2237 เนื้อไก่ 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 02-721-3004  

7 นางอรมาส  สุทธิตานนท์ ร้านไก่สด ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่73-74 เลขที ่2237 เนื้อไก่ 

   อิสลามนิดม ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 097-079-4579  

8 นางสาววรรณา  สะริปาเด ร้านวรรณา ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่76-77 เลขที ่2237 เนื้อไก่ 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 090-972-1450  

9 นายสามารถ  บุตรแขก ร้านมูฮำหมัดไก่สด ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่78-79/1 เลขที ่2237 เนื้อไก่ 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-404-1026  

10 นางสาววรัญญา  บุตรแขก ร้านฮัจยีเด๊ะห์ ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่72 เลขที ่2237 เนื้อไก่ 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    
กรุงเทพฯ  
โทร. 061-789-9338  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

11 นายสมบุญ  มะหะมาน ร้านสมบุญ ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่79/2-80 เลขที ่2237 เนื้อไก่ 

   มะหะมาน ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 085-664-9842  

12 นางสาวเกษร  สร้อยเพชร ร้านเกษร ตลาดเอี่ยมสมบัติ เลขที ่2237 ถนนศรีนครินทร์ เนื้อวัว 

    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  

    โทร. 081-918-0741  

13 นางสาวฟารีดา  พลีบัตร ร้านบิมา พลีบัตร ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่95-96 เลขที ่2237 เนื้อวัว 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-826-0306  

14 นายชวลิต  เป็นแช๊ค ร้านฮัจยีอับบาส ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่101 เลขที ่2237 เนื้อวัว 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

   กรุงเทพฯ โทร. 081-170-7135  

15 นายชวลิต  เป็นแช๊ค ร้านฮัจยีอับบาส ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่71 เลขที ่2237 เนื้อแพะ 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  แกะ 

    
กรุงเทพฯ โทร. 081-170-7135 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

16 นางสาวสุกัญญา  โสอุดร ร้านเนื้อโสอุดร ตลาดเอี่ยมสมบัติ แผงที ่102 เลขที ่2237 เนื้อวัว 

    ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 094-920-2166  

17 นางศิริลักษณ ์ อินไชยะ ร้านฟารีดะห์ ตลาดบุญเรือง แผงที่ 169-170 เลขที ่98/17 เนื้อวัว 

   อินไชยะ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 24 แขวงหนองบอน   

    เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. 092-631-6336  

18 นางมาน ี โสอุดร ร้านมานี โสอุดร ตลาดบุญเรือง แผงที่ 12 เลขที ่98/17 เนื้อวัว 

    ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 24 แขวงหนองบอน   

    เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. 094-512-5456  

19 นางสาวสมจิตต์  ทรงศิริ ร้านฟาตีมะห์ไก่สด ตลาดบุญเรือง แผงที่ 52 เลขที ่98/17 เนื้อไก่ 

    ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 24 แขวงหนองบอน   

    เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. 087-983-3670  

20 นางสาวอรุณี  แสงสุวรรณ ร้านอรุณี ตลาดบุญเรือง แผงที่ 71-72 เลขที ่98/17 เนื้อไก่ 

   แสงสุวรรณ ไก่สด ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 24 แขวงหนองบอน   

    
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
โทร. 081-908-7399  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

21 นางสาวสมฤด ี แจ่มจันทร์ฉาย ร้านกอยยะห์ ตลาดบุญเรือง แผงที่ บ13-บ33 เลขที ่98/17 เนื้อไก่ 

    ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 24 แขวงหนองบอน   

    เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. 086-314-7083  

22 นางสาวกรองแก้ว  มะห์มูดี้ ร้านไก่นิคอร์ ตลาออ่อนนุชเฟรชมาร์ท แผงที ่4K เลขที ่62 เนื้อไก่ 

    ซอยสุขุมวิท 75/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 092-894-9465  

23 นายสมชาย  ภู่ทับทิม ร้านไก่สดอิสลาม ตลาออ่อนนุชเฟรชมาร์ท แผงที ่4J เลขที ่62 เนื้อไก่ 

   Muslim Chicken ซอยสุขุมวิท 75/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 089-014-9336  

24 นางสาวสุจิตรา  บำรุงญาติ ร้านบี๋เนื้อ ตลาออ่อนนุชเฟรชมาร์ท แผงที ่3N เลขที ่62 เนื้อวัว 

    ซอยสุขุมวิท 75/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-113-1627  

25 นายประดิษฐ  พลีบัตร์ ร้านประดิษฐ ตลาออ่อนนุชเฟรชมาร์ท แผงที ่3-P เลขที ่62 เนื้อวัว 

    ซอยสุขุมวิท 75/1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    
กรุงเทพฯ  
โทร. 087-108-8348  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

26 นางสุมาลี  จิตต์ถวิล ร้านนิฮะห์ ตลาดแสงทิพย์แผงที่1073,1075 ซ.ปรีดีพนมยงค2์ เนื้อไก่ 

    ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-447-1572  

27 นางสาวสมใจ  เย็นภิญโญ ร้านไก่สดอิสลาม ตลาดแสงทิพย์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 2 เนื้อไก่ 

   (นิฟะห์) ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 089-990-9241  

28 นางสาวปุณณดา  สาลี ร้านไก่สดอิสลาม ตลาดแสงทิพย์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 2 เนื้อไก่ 

   (นิละห์) ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 089-605-0099  

29 นายเอนก  บารอเฮม ร้าน MS MEAT ตลาดแสงทิพย์ แผงที่124-127 ซ.ปรีดีพนมยงค ์2 เนื้อวัว 

   SUPPLY ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-400-6569  

30 นายวิชัย  ราบเรียบ ร้านฟาตีมะห์ ตลาดแสงทิพย์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 2 เนื้อวัว 

    ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา    
  กรุงเทพฯ  

โทร. 092-252-9471 
 



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

31 นายธนกฤต  นันทสุโชติ ร้านโต๊ะสังเวียน ตลาดแสงทิพย์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 2 เนื้อวัว 

    ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 094-087-7587  

32 นายสมศักดิ ์ เจ๊ะเซ็น ร้านฮัจยีเด๊ะ ตลาดแสงทิพย์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 2 เนื้อวัว 

    ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

    กรุงเทพฯ โทร. 087-073-7094  

33 นางวันดี  มะหะหมัด ร้านฮัจยะห์ฟูรียะห์ ตลาดเอกรินทร์ อยู่บำรุง ซอยข้างตึกยูเอ็ม เนื้อไก่ 

   มะหะหมัด ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-943-8066  

34 นายสะและ  ดอรอมาน ร้านเนื้อวัวบัง ตลาดเอกรินทร์ อยู่บำรุง ซอยข้างตึกยูเอ็ม เนื้อวัว 

   ซอและห์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-846-5886  

35 นายพิชิต  หมื่นทอง ร้านฟารุกไก่สด ตลาดดลญา คลองตัน2 เลขที่ 1319/3 เนื้อไก่ 

   อิสลาม ซอยพัฒนาการ25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง   

    
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
โทร. 097-181-5958  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

36 นางสาวศริญญา  ซัดเราะมาน ร้านอัสมี่ไก่สด ตลาดดลญา คลองตัน2 แผงที่57-60 เลขที่1319/3 เนื้อไก่ 

   อิสลาม ซอยพัฒนาการ25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง   

    เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 089-817-8842  

37 นายไวทูรย์  ซัดเราะมาน ร้านเนื้อไอซะห์ ตลาดดลญา คลองตัน2 แผงที่51-52 เลขที่1319/3 เนื้อวัว 

    ซอยพัฒนาการ25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง   

    เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 097-129-1640  

38 นายสมพร  นุ่มแปลก ร้านยีรอน BEEF ตลาดดลญา คลองตัน2 แผงที่ 63 เลขที ่1319/3 เนื้อวัว 

    ซอยพัฒนาการ25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง   

    เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. 081-348-2746  

39 นายไพบูลย์  คนตรง ร้านเนื้อไพบูลย์ ตลาดสดห้วยขวาง แผงที ่C189 ถ.ประชาสง เนื้อวัว 

    เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

    โทร. 089-892-9060  

40 นายสุชาติ  ปะอิกูล ร้านเนื้อสุชาติ ตลาดสดห้วยขวางแผงที่ C222 ถ.ประชาสง เนื้อวัว 

    เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

    
โทร. 081-451-1050 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

41 นางสาวมะลิ  รัตนภิบาล ร้านเนื้อบังมูซา ตลาดบางกะปิ แผงที่ 403-404 ซอยลาดพร้าว เนื้อวัว 

    125 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

    โทร. 081-807-2232  

42 นายเฉลิมพันธ์  อุมาบำรุง ร้านเนื้อนาบิ้ล ตลาดบางกะปิ แผงที่ 152 ซอยลาดพร้าว เนื้อวัว 

    125 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

    โทร. 084-978-8305  

43 นางสาวศิรินันท์  สำลี ร้านกุหลาบไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ แผงที่ BB0202 เลขที ่651 เนื้อไก่ 

    ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน   

    กรุงเทพฯ โทร. 095-706-0422  

44 นายไพรบูรณ ์ อาลี ร้านอาลี ไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ แผงที่ BB0171 เลขที ่651 เนื้อไก่ 

    ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-812-9757  

45 นางสาวพันทิพา  อารีย์ ร้านธัญมัย ไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ แผงที่ BB0281 เลขที ่651 เนื้อไก่ 

   อิสลาม ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน   

    
กรุงเทพฯ  
โทร. 092-398-5519  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

46 นางสาวหทัยชนก  ฉายา ร้านอัสมา ไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ แผงที่ BB0243 เลขที ่651 เนื้อไก่ 

    ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน   

    กรุงเทพฯ โทร. 080-224-1969  

47 นายนาฟ ี จิแอ ร้านบังฟีไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ แผงที่ BB0248 เลขที ่651 เนื้อไก่ 

    ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน   

    กรุงเทพฯ โทร. 082-703-6461  

48 นางพรพรรณ  จันทร์แก้ว ร้านคุณน้องไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ แผงที่ BB1078 เลขที ่651 เนื้อไก่ 

    ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน   

    กรุงเทพฯ โทร. 081-810-4271  

49 นางสาวนารี  สาสะกุล ร้านฟารีดาไก่สด ตลาดยิ่งเจริญ เลขที่ 651 ถนนพหลโยธิน เนื้อไก่ 

    แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  

    โทร. 087-990-8773  

50 นางสาวอรัญญา  อับดุลเลาะ ร้านม๊ะเจียมไก่สด ตลาดหทัยมิตร แผงที่ C0389 เลขที ่748 เนื้อไก่ 

    ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา   

    
กรุงเทพฯ  
โทร. 097-231-9036  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

51 นายวรวุธ  ปุยเจริญ ร้านไก่สด อิสลาม ตลาดหทัยมิตร แผงที่ C0397 เลขที ่748 เนื้อไก่ 

    ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา   

    กรุงเทพฯ โทร. 088-663-0222  

52 นายเกษม  ฮูไซนี ร้านอัสมาไก่สด ตลาดวงศกร แผงที่ ซอย 4 เลขท่ี 48/182-183 เนื้อไก่ 

   (อิสลาม) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

    โทร. 081-639-1163  

53 นายเกษม  ฮูไซนี ร้านโซเฟีย ตลาดวงศกร แผงที่ 72-75 เลขท่ี 48/182-183 เนื้อไก่ 

   ฮาล้าลฟู้ดส์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

    โทร. 081-637-1163  

54 นางเซี๊ยะ  บุตรนายซัน ร้านนิเซี๊ยะไก่สด ตลาดวงศกร แผงที่ ซอย 6 เลขท่ี 48/182-183 เนื้อไก่ 

    แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  

    โทร. 086-106-4734  

55 นายสมศักดิ ์ สาสะกุล ร้านไก่สด ครูซำ ตลาดนัดสุเหร่าคลองหนึ่ง (กีบหมู) แผงที ่F6 เนื้อไก่ 

    เลขที ่288/99 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน  

    
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  
โทร. 086-810-3263  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

56 นางสาวธันย์ชนก  การะมัด ร้านฮัจยะห์ ตลาดแย้มเจริญรัตน์ ซ.ฉลองกรุง 26 ถ.ฉลองกรุง เนื้อไก่ 

   โซเฟียยะห์ ไก่สด แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

    โทร. 083-089-4253  

57 นายสมคิด  ขุนแก้วตา ร้านฮับเซาะห์ ตลาดเก่ามีนบุรี แผงที่ 429 ถนนสีหบุรานุกิจ เนื้อไก่ 

    แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  

    โทร. 081-811-7462  

58 นางสาวเบญจาภัทร  อารีย์ ร้านไก่สดอิสลาม ตลาดเก่ามีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เนื้อไก่ 

   แหม่ม มีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  

    โทร. 095-759-8624  

59 นางสาวโสภา  พุ่มเพ็ชร ร้านฮาริษ บี๊ฟ ตลาดเก่ามีนบุรี แผงที่ 424 ถนนสีหบุรานุกิจ เนื้อวัว 

   หะล้าล ฮาวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  

    โทร. 086-619-8323  

60 นายอาณัติ  นิสุลง ร้านเนื้อฮุสนี ตลาดเก่ามีนบุรี แผงที่ 434 ถนนสีหบุรานุกิจ เนื้อวัว 

   แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  

   
โทร. 085-045-1125 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

61 นางสาวนริสรา  ไทยพิทักษ์ ร้านเนื้ออาอีซะห์ ตลาดหนองจอก แผงที ่30 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อวัว 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 090-959-0180  

62 นางเพชรรัตน์  สะมายะ ร้านฮัจยะห์ซัลวา ตลาดหนองจอก แผงที ่8 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อวัว 

   สะมายะ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 087-717-5374  

63 นางจิตตรา  แสงสุข ร้านเนื้อบังไฝ ตลาดหนองจอก แผงที ่10 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อวัว 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 081-904-7330  

64 นางสาววิไลพร  สมิงแก้ว ร้านนาดาเนื้อสด ตลาดหนองจอก แผงที ่44 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อวัว 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 084-923-1780  

65 นางสมพร  มุมิ ร้านฮัจยะห์สมพร ตลาดหนองจอก แผงที ่6-7 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อไก่ 

   มุมิ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    
โทร. 083-038-2903 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

66 นางเรวดี  นิซู ร้านริดวาน ไก่สด ตลาดหนองจอก แผงที ่1-2 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อไก่ 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 094-940-0009  

67 นางสาวอัมพร  มะณี ร้านฮัจยะห์สุไลคอ ตลาดหนองจอก แผงที ่9-10 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อไก่ 

   ไก่สด แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 086-024-9852  

68 นางเสงี่ยม  โซ๊ะเฮง ร้านบังดำไก่สด ตลาดหนองจอก แผงที ่80 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อไก่ 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 084-647-5739  

69 นางอารี  แสงสุข ร้านฮัจยะห์สมวารี ตลาดหนองจอก แผงที ่37 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อไก่ 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    โทร. 083-757-2488  

70 นายมณูศักดิ ์ เลาะมิน ร้านฟารุก ไก่สด ตลาดหนองจอก แผงที ่36 ถนนบุรีภิรมย์ เนื้อไก่ 

    แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

    
โทร. 087-559-1117 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

71 นายสรนัย  ขันวิธ ิ ร้านสรนัย ตลาดวงเวียนใหญ่ แผงที ่14-15 เลขที ่41 เนื้อวัว 

    ถนนเจริญรัก แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน   

    กรุงเทพฯ โทร. 089-888-4785  

72 นายอดุลย์  ม่วงมณี ร้านอดุลย์ ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 225 เลขท่ี 73 เนื้อวัว 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง  

    สาน กรุงเทพฯ โทร. 081-655-4166  

73 นางสาวสำอาง  ศรีจรรยา ร้านสำอาง ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 224 เลขท่ี 73 เนื้อวัว 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง  

    สาน กรุงเทพฯ โทร. 089-201-6394  

74 นางสาวรพีพรรณ  มีสันฐาน ร้านคุณมะลิ ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 222-223 เลขที ่73 เนื้อวัว 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง  

    สาน กรุงเทพฯ โทร. 084-139-5644  

75 นางอาวรณ์  แก้วภักดี ร้านพัชรี ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 105 เลขท่ี 73 เนื้อวัว 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร   

    
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  
โทร. 083-781-3807  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

76 นางสาวสมใจ  โต๊ะกา ร้านฮาวอ ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 178-179 เลขที ่73 เนื้อไก่ 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง  

    สาน กรุงเทพฯ โทร. 089-799-0311  

77 นางจุรี  ลายสาคร ร้านจุรี ลายสาคร ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 219 เลขท่ี 73 เนื้อไก่ 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง  

    สาน กรุงเทพฯ โทร. 091-104-4847  

78 นางสาวเนาวรัตน์  ไชยผล ร้านเนาวรัตน์ ตลาดเงินวิจิตร แผงที่ 215 เลขท่ี 73 เนื้อไก่ 

    ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลอง  

    สาน กรุงเทพฯ โทร. 086-888-6293  

79 นางสาวณัฐริกา  ดังจะดี ร้านอามีร ไก่สด ตลาดเช้าประชาอุทิศ 84 แผงที ่2 เลขที ่17978 เนื้อไก่ 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  

    โทร. 080-551-0926  

80 นางศิกัญฐิมพร  จารุวิชญ์จิยะ ร้านมารียา ไก่สด ตลาดเช้าประชาอุทิศ 84 แผงที ่4 เลขที ่17978 เนื้อไก่ 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  

    
โทร. 081-686-9635 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

81 นางสาวละมัย  เจ๊ะบ๊าย ร้านนิจู เนื้อสด ตลาดใหม่ทุ่งครุ 61 แผงที ่200 เลขที ่381 เนื้อวัว 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    โทร. 083-628-2758  

82 นางสาวอริสา  อาหะหมัด ร้านบังว๊าด ตลาดใหม่ทุ่งครุ 61 แผงที ่190 เลขที ่381 เนื้อวัว 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    โทร. 081-004-9451  

83 นางสาวเปรมประภา  วิไลรักษ์ ร้านฮัจยะห์ ตลาดใหม่ทุ่งครุ 61 แผงที ่125 เลขที ่381 เนื้อไก่ 

   โต๊ะแมะ ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    โทร. 083-716-8482  

84 
นายอดิสรณ์  ลีอร่าม ร้านฟารีดา ไก่สด 

ตลาดใหม่ทุ่งครุ 61 แผงที ่122-123-124-125 เลขที ่381 
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เนื้อไก่ 

    เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  

    โทร. 096-047-4308  

85 นายสนั่น  แสงอรุณ ร้านไซหนับ ตลาดใหม่ทุ่งครุ 61 แผงที ่149-150 เลขที ่381 เนื้อไก่ 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    
โทร. 087-536-4226 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

86 นายสุรเดชา  นามเทวี ร้านอัสอารีย์ ตลาดทุ่งครุพลาซ่า 61 แผงที ่B-17 เลขที ่381/4 เนื้อวัว 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    โทร. 081-448-0752  

87 นางสาวจินตนา   ร้านนิจิน  นาทอง ตลาดทุ่งครุพลาซ่า 61 แผงที ่C-21 เลขที ่381/4 เนื้อวัว 

  แสงจันทร์ทอง  ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    โทร. 061-963-3498  

88 นางสาวเปรมประภา  วิไลรักษ์ ร้านเปรมประภา ตลาดทุ่งครุพลาซ่า 61 แผงที ่B-22 เลขที ่381/4 เนื้อไก่ 

    ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ  

    โทร. 083-716-8482  

89 นางมุกดา  จิตรธรรม ร้านมาเรียม ซาฟีอี ตลาดทุ่งครุพลาซ่า 61 แผงที ่B-18/19  เนื้อไก่ 

    เลขที ่381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด   

    เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร. 097-119-4469  

90 นายชาลี  อาลีมีน ร้านนิดาไก่สด ตลาดทุ่งครุพลาซ่า 61 แผงที ่C-16/17  เนื้อไก่ 

   อิสลาม เลขที ่381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด   

    
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  
โทร. 092-119-2688  

 



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

91 นางสาวณัฐริกา  ดังจะดี ร้านอามีร ไก่สด ตลาดทุ่งครุพลาซ่า 61 แผงที ่B-14/15  เนื้อไก่ 

    เลขที ่381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด   

    เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร. 080-551-0926  

92 นางสาวพัชรินทร์  นาอุดม ร้านฟารีดา เนื้อสด ตลาดยิ่งรวย76 แผงที่B3 เลขที1่/1 ซ.ประชาอุทิศ  เนื้อวัว 

    76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ  

    เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร. 093-846-8669  

93 นางสาวสุปราณี  หมัดหนัก ร้านรอซีดะห์ ตลาดยิ่งรวย76 แผงที่L1 เลขที1่/1 ซ.ประชาอุทิศ  เนื้อวัว 

   เนื้อวัวสด 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ   

    เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร. 089-630-4186  

94 นางมุกดา  จิตรธรรม ร้านมาเรียม ตลาดยิ่งรวย76 แผงที่B2 เลขที1่/1 ซ.ประชาอุทิศ  เนื้อไก่ 

   ซาฟีอี ไก่สด 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ   

    เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โทร. 097-119-4465  

95 นางบุศรินทร์  ม่วงมณี ร้านจันทนา ตลาดวัดกลาง แผงที่ 227 ถนนเทอดไท เนื้อวัว 

   รอดสมัย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

    
โทร. 086-568-9720 
  



ทำเนียบรา้นจำหน่ายเน้ือสตัว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

ลำดับ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อร้าน ที่ตั้งร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
ประเภท 

เนื้อสัตว์ 

96 นางมาลี  วงศ์หาญ ร้านซารีเฟาะห์ ตลาดวัดกลาง ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เนื้อวัว 

   เนื้อวัว-ลูกชิ้น เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

    โทร. 087-079-5413  

97 นางสาวมะลิวัลย์  มิสยาม ร้านฮาวอ ตลาดวัดกลาง แผงที่ 228 ถนนเทอดไท เนื้อไก่ 

    แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

    โทร. 095-813-7398  

98 นางสาววนิดา  นาคเจริญศรี ร้านฟารีดา ไก่สด ตลาดวัดกลาง ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เนื้อไก่ 

    เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

    โทร. 099-095-1788  
 


