
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 29.04.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วรชาติ ซุ้นสุวรรณ   
2 รอฮานี จอหวัง   
3 ภัทรา อ้อนกระโทก   

4 ภัคจิรา วงษฺจ าปา   

5 วาสนา นามเมือง   

6 อัซมาน ลาเตะ   

7 สุณี ชัน   

8 พัชราภรณ์ สมศรี   
9 อิลฮัม เจะเฮง   

10 วันมูฮัมหมัดลุตฟี โตะนาฮุน   

11 กัลยา สุภา   

12 รอพา สะมาแฮ   

13 เทวราช สารฤทธิ์   

14 หากีมะห์ ตุยง   

15 อิมรันดิ์ วายะโย   

16 มะซานิง เจ๊ะดอเลาะ   

17 สัตยา ธรรมวงค์   

18 น  า ขวัญธนพัธน์   

19 อรทัย อิ่มอารมย์   

20 เนวา ทองแถม ณ อยุธยา   

21 สุรคม ทองแถม ณ อยุธยา   

22 ธาฮีร่าห์ ฮามีดาณีย์   

23 อับดุลเราะห์มาน ฮามีดาณีย์   

24 ชนะ ทรัพย์ศิริ   

25 แมะกรือซง อาลี   

26 ไซนับ บาแด   

   

 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 2.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ขวัญชนก กลิ่นจ าปา   
2 จารุนันท์ พูน   
3 พยงค์ ฉี   

4 นิตยา แซ่หว่าง   

5 สุกัญญา แผ้วพลสงค์   

6 ช่อทิพย์ โว่ยแม   

7 ชลิตา แต้สุวรรณ   

8 ฮะบีเยาะ อูมา   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 5.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัลซาฮารี ยูหนุ๊   

2 ปัทมา เขตประทุม   

3 พรรณภา ทิ งไธสง 
  

4 เบญจมินทร์ ลี 
  

5 จิราวรรณ เพ็ชบัว 
  

6 สุภาพร ซิม 
  

7 ซารีฮะ กะติ 
  

8 พวงผกา เดชใจ   

9 อึงเอวา มะยมหวาน   

10 ดวงงา หมั่นไร่   

11 มะรุสลัน จะปะกิยา   

12 ฟูซีย๊ะ กามอ   

13 ต่อมแก้ว ปัญญา   

14 มนันพัทธ์ ดาลัย   

   



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 6.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ศิรินทิพย์ มวลตะคุ   

2 สุภาภรณ์ วงศ์ซ้าย   

3 นัฐณัณธ์ โยธินวิเศษธาดา 
  

4 วิลาวัลย์ ตันอิน 
  

5 สุนัน สุนทะวงษ์ 
  

6 อาเม้ง แซ่เซีย 
  

7 จันทร์วัน หว่อง 
  

8 โยเก็นเดรน สุเรนทีรัน   

9 ภัทราพร เพ็ชรหาญ   

10 สิริพร โลว   

11 ราณี บุญชื่น   

12 นุสรี บิง   

13 ปัน ตี   

14 สวรรยา ประดิษฐ์   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 9.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กัลญา ทาแดง   

2 อาตีปะห์ ลูโบะยาเซ็ง   

3 กนกวรรณ แซ่ซาง 
  

4 กัลยา ปันนารินทร์ 
  

5 เรณู คงคากิตติศัพท์ 
  

6 มาลากุล อินตาจัด 
  

7 สุพรรษา พลสดี 
  



8 นิตยาภรณ์ ทองไพรวรรณ   

9 กัลยา กาละพวก   

10 ฤทัยรัตน์ พวดขุนทด   

11 พัชรี ยานามะ   

12 ละออ ใจกล้า   

13 อัมภา ทวีอภิรดีนาค   

14 อุสมาน ยูโซ๊ะ   

15 หนึ่ง โม้ผา   

16 สาฟีนะ ตาเยะ   

17 นุชนาถ ซีระ   

18 สุจิตรา จันลาวงค์   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 10.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 รัชดาภรณ์ แซ่หวั่ง   

2 อัมพร อินทรบุญ   

3 สุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว 
  

4 กัณนิการ์ กาศรี 
  

5 พัชรินทร์ กองทอง 
  

6 มณีรัตน์ แซ่อุ้ย 
  

7 รอเม๊าะ เจะแม 
  

8 เล็ก แซ่ตัง   

9 ฐานิดา เลือง   

10 เจะอุเซง ดอเลาะ   

11 ยุวลักษณ์ จตุชัย   

12 ปนมภรณ์ กุลวงค์   

13 จันทร์จุไร ครุฑไชยันต์   



17 นูรียะห์ มะแด   

18 ชลธิชา อินเหลา   

19 ยูซ๊ะ มาเกะ   
 


