
รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 01.04.2565 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ทวีพร นิว   
2 อาอีด๊ะ วาเด็ง   
3 ฟาตีเม๊าะ กือนางอ   

4 สิติ ไอย์ชา ทองนัด   

5 เจ๊ะลีเม๊าะ กานุงมิง   

6 ณัชชา กลิ่นเกษร   

7 จุฑามาศ บุญมี   

8 โซฟียะห์ สและ   
9 อัมพิกา แก้วอินทร์   

10 บุญเลย อินปิก   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 04.04.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 วิลิมล บุญพงษ์   
2 วาสน เจนจิรกุล   
3 อังสุมาลิน สิมสวัสดิ์   

4 กอบชัย นิ่มอุดมสุข   

5 มาดีฮะ แมตาลง   

6 กนกพร มูลทรัพย์   

7 สุรีรัตน์ สุวรรณรัตน ์   

8 นูรซำซียะห์ เจะจิ   
9 วิไลวรรณ พรหมพงษ์   

10 รุสนา อาบู   

11 อาคม สารจันทร์   

12 สูทธิมา นิ่มละออ   



13 มูไฮมิง ยูโซะ   

14 ชวาลา ชอง   

15 นุสรา ดัชถุยาวัตร   

16 ศิริพร วงกฎ   

17 รุ้ง ชินพร   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 05.04.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 นิตยา คำฟู   
2 นฤมล โมตา   
3 อรวรรณ นิลขาว   

4 อิงนรา ชัยมีเชียว   

5 ไพลิน พระพงษ์   

6 ธีธัช ไชยสวุรรณ์   

7 ปราณี ตะนุชนม์   

8 รัชนี เกนโรจน ์   

9 สุรีรัตน์ ศิลาไศลโศภษฐ์ 
  

10 วาสนา อีหมัน 
  

11 โพธิ์ชัย บุญยิ่ง 
  

12 ศิริขวัญ เกษแก้ว 
  

13 สุมาลี สเตอรูพ-แฮนเซ่น 
  

14 ชุติมา ทวีทรัพย์ 
  

15 ฟาเต็น กามา 
  

16 ลาตีเปาะห์ นาลอเซ็ง 
  

17 รจนา แอ่นดอน 
  

18 นงลักษณ์ กามา 
  

19 เคนเน็ธ ธาวิน จอร์จ 
  



20 ยู่ฮุย หลิว 
  

21 วรรณนิดา สมฤแสง 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 07.04.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ซำสุดีน อุสมันบาฮา   

2 ทิชากร ใจหลง   

3 ทัศนีย์ แซ่เตีย 
  

4 วัชระ บุญทัน 
  

5 ธนวัฒน์ รักษาแก้ว 
  

6 ธรรมสรณ์ ท่ากลาง 
  

7 ซีตีปาตีเมาะ ดามิ 
  

8 อ๊ิกซี ลู   

9 กรรณิการ์ ตั้งทวีวัฒนวงษ์ 
  

10 มควร ประชุม 
  

11 ลมัย สียากร 
  

12 ผกามาศ ครโสภา 
  

13 สุธาสินี ทองเต็ม 
  

14 นีซะ แวดอเลาะ 
  

15 มาดีฮะห์ สามะ 
  

16 รอกีเยาะ ลีมะ 
  

17 รอฮานา มาลี 
  

   

 
 
 



รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 08.04.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อามานีย์ อาลีมิง   

2 น้ำเพชร พ่ึงรูป   

3 รอกีเย๊าะ ยะโก๊ะ 
  

4 ปาสีย๊ะ สาเมาะ 
  

5 วนิดา อ๋อง 
  

6 กัลยดา หลิมสมบูรณ์ 
  

7 ตอฮีเราะ สามะ 
  

8 ไมกลือซง ลือเย๊าะ   

9 ธีรนัย นามใส 
  

10 พัชรา แก้วยองผาง 
  

11 กุสมิน แซ่อู๋ 
  

12 สีตีคอรีเย๊าะ ฮูลูดอรอฮิง 
  

13 จุฑามาศ ตัน 
  

14 รัตนภรณ์ นราวงษ์ 
  

15 รีฟ อัศริ ดูเช่ 
  

16 ลานนา คาล่า ดูเช่ 
  

17 คาลิซซ่า ปันนา ดูเช่ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 11.04.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สายทอง วอง   

2 อุมมีกัลซม ดือเร๊ะ   



3 ภาวีณี ศรีแก้ว 
  

4 นูรีย๊ะ ดอเลาะ 
  

5 ลดาพร ชี 
  

6 นฤมม ราชคม 
  

7 ไซตน ปูเตะ 
  

8 สิรัญญา วุฒิคำ   

9 สุจิตรา แพงบุตร 
  

10 สุจินดา ดาริวงษ์ 
  

11 มูฮัมหมัด บือซา 
  

12 นงค์นุช ซุบบา เรา 
  

13 วาสนา งามอารมย์ 
  

 


