
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 01.06.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นุจรีย์ พิศแลงาม   
2 วิภากร แวงเลิศ   
3 เป่า เชียง ซุน   

4 รัชนีกร แซชัย   

5 จุฑาธิป เตียว   

6 อัสมาน เจ๊ะดิง   

7 นนท์รัตน์ ทองสัมฤทธิ์   

8 ประพันธ์ วันดี   
9 สุวนีย์ หว่อง   
10 จงยิง แซ่ลุ่ย   
11 ไซปูดิง กือเตะ   
12 แสงจันทร์ ตะเคียน   
13 นัญวา หีมเบ็นหมาน   
14 นภัทร บ่านสูงเนิน   
15 นิตยา เสียงใหญ่   
16 วันสตรี แสนวังศรี   
17 มารียะ เจ๊ะสือแม   
18 ค็อยรีย์ รอเหมมัน   
19 รอสมี รอเหมมัน   
20 รอฮานา สุหลง   
21 อิบรอฮิม สาและ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 02.06.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 น.ส. ปราชญาภัทร ์ชาติประมง   
2 น.ส. วัลลาภา คงธนพิเศษ   
3 โบห้าว อึง   

4 อ าไพ ไช   



5 ศรีวรรณ แซ่ที   

6 นิตยา สุวรรณกุล   

7 สุจิตรา วงษ์มณี   

8 มณฑิภา บมขุนทด   
9 จีรวรรณ วันทรัพย์   

10 สะกีรา วอฮะ   

11 ณิชาภา เป้ารัมย์   

12 นพวรรณ แก้วเมืองน้อย    

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 07.06.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วาสนา ภูมิพิพัฒน์   

2 มณีนุช ภูมิพิพัฒน์   

3 ณัฐฐาพร แก้วกันหา 
  

4 นิติยา โพธิบุตร 
  

5 ชไมยพร โอดพิมพ์ 
  

6 สิรินธร คงช านาญ 
  

7 เจียอ้าย อรุณพรม 
  

8 ณัฐชยา จิรโกศล   

9 มารีเย๊าะ มะหะมะ   

10 ปัณฑินา แก้วบุญศรี   

11 ฐานะมาศ ร้องขันแก้ว   

12 พฤษวรรณ แซ่โล   

13 พรนภัส พรหมสิริบูรณ์   

14 ภูมิ โตะกูยือแร   

15 แลฮอ กาซอ   

16 ทนงศักดิ์ แว่นดี   

17 ยุพิน ลี   



   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 08.06.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 รุซณี อุดมตานี   

2 บานเย็น เทพประสงค์   

3 ลัดดา ทวีผาสุก 
  

4 น้องขวัญ ไกว 
  

5 ฉันชนก จวงกระโทก 
  

6 รัชญา ชอง 
  

7 สุมาลี เกียรติตระกูลดี 
  

8 ธเนศ นามเสถียร   

9 สฤทธิ์ พุกตื้อ   

10 สุกัญญา วงชารี   

11 เอกณรงค์ องคะเส   

12 กอปือเสาะ อาแวกาจิ   

13 อ าพร แซ่ลิม   

14 วิยดา ลี้พล   

15 บุญพาก กายีโยะ   

16 มูฮัมหมัดอามี่ กายีโยะ   

17 กมลวรรณ แสงศรี   

18 ศิริชา เอ่ียมสอาด   

19 สุไบด๊ะ หีมบู   

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 09.06.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อาหมี่มะ เชาลี   

2 โสภา พนมสกุลเลิศ   

3 เซียวมิ่งหยิ่ง แซ่เหย่ 
  

4 อินธิรา แซ่เหย่ 
  

5 โสภา ยี่ปา 
  

6 กาญจนา แซ่ย่าง 
  

7 พัชรี หนูหมั่น 
  

8 ภัทรานิษฐ์ ภิญโญยิ่ง   

9 กรรณิการ์ สีนิล   

10 สาลีหะ แวยามา   

11 รุ่งทิพย์ แซ่ตัน   

12 นารี ศรีรอด   

13 นูรีซัน อาบู   

14 ยูเอิน ยิด   

15 แสงปีน ลี   

16 ทรงชนก เหล็มแดง    
 


