
 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 10/05/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุดารัตน์ ปัญญา   
2 อรุณี ทุ่มขันธ์   
3 กรรฑรัตน์ ตัน   

4 ซีเต๊าะ มะเซ็ง   

5 แอนนา อากอสตัน   

6 อุไรวรรณ แซ่ฮู้   

7 อุไรวรรณมะแซ   

8 อาซิ เจะแมง   

9 วชิรญาณ์ ไพบูลย์   

10 สุวจี นิลผาพงษ์   

11 มารียะห์ เจ๊ะนุ๊   

12 บีเดาะ เจะมะ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 11/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 สุภัทราภรณ์ ยางหงษ์   
2 นามอ รติมนพร   
3 ก่อหลิ่ง ปซ่โจว   

4 มารีแย แวมะลง   

5 รัชพล ตันติวรถาวร   

6 วรัชยา วงศ์สง่า   

7 อุดม โสมา   

8 ลักษมี อัศวเจริญชัย   

9 หยางเหวยเซว แซ่ย่าง   

10 กานต์รวี โพธิ์ทองชัยกุณ   

11 ทัศนีย์ เวียงนนท์   

12 จันทร์เพ็ญ แดนไทย   

13 จรรยาวัลย์ ไชยมงคล   



14 รอกีเย๊าะ บาแด   

15 นิตยา ฝากกาย   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 12/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 พัชรินทร์ มาเยอะ   
2 วานิสา กองมงคล   
3 ดวงพร บดมาตย์   

4 ช่อเพชร พานดอกได้   

5 วิลาวรรณ ค าปวง   

6 วรรณกร หิมมะ   

7 มะยูโซะ ปูเต๊ะ   

8 อับดุลราฮีม ซาแล   

9 สุรัชวดี ผวิผ่อง   

10 สารภี ซี    

11 ธิดารัตน์ มณีนัย   

12 เจ๋อเฉิง วุน    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 17/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 สุพัตรา บ่อเตย   
2 แอนา สือแม   
3 บัวลอย โฮ   

4 สมฤดี แซ่ลิ่ม   

5 เจะสากีนะ เจะแม   

6 อาเหมี่ยว มือโป๊ะ   

7 อาฟาฟ บินบากา   

8 จันทร์ทิพย์ จิตต์ใหญ่   

9 ณัฐติยา กันธนะ   

10 ฟิออน จิทลิง โอชาลี   

11 นีซะ เจ๊ะนะ   



12 รอฮะนิง เลาะยะพา   

13 สุปราณี ทองปาน   

14 สุรีศวดี ไขนาง   

15 เจสัน ล ี   

16 นัสซูวา บารานิง 
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 18/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 น.ส. ชลธิชา จิตรด าริ   

2 สมคิด แซ่ลิม   

3 มะขอรี ดือเลาะ 
  

4 ศิโรรัตน์ บัดมูล 
  

5 สุภาพร ครรไล 
  

6 รัตนา พรหมสุวรรณ 
  

7 บานเย็น หว่อง 
  

8 นงลักษณ์ โพธิหา 
  

9 มาเรีย ลีมะ 
  

10 อรอนงค์ วงษ์มณี 
  

11 เพ็ง ขาวจันทร์ 
  

12 อัยณี ใจหมั้น 
  

13 บัญชา ชุมบุตร 
  

14 โนรยันน๊ะ เซ๊ะ 
  

15 ถนอนศรี เรืองทิพย์ 
  

16 พัทธนันท์ คฟหเดช 
  

17 ยานายิมัน 
  

18 ธาราวรรณ พรมยา 
  

   

 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 19/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นิภาภรณ์ ข านุรักษ์   

2 อ าไพ เบ   

3 อิรฟาน นอปู 
  

4 ลัดดา แซ่หยววน 
  

5 นูรฮีดายะห์ อุ่นอก 
  

6 ภาวดี ประวิเศษ 
  

7 ลักขณา ช่างเหล็ก 
  

8 จารุณี อับดลมะนันท์ 
  

9 ย๊ะ สาเร๊ะบาซอ 
  

10 ชัญญกัญญ์ อ านาจสัมฤทธิ์ 
  

11 ฮาบีเบ๊าะ มาหะมะ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 20/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 น.ส. จิลลาภัทร จายแสง   

2 น.ส. มารีแย ดอเล๊าะ   

3 น.ส. โรสณี ยูซง 
  

4 นาง นอร์ฮาลิดะห์ ศาลากหมุด 
  

5 ด.ช. ดานิช มาตะกูล 
  

6 น.ส. อาตีเราะห์ เจ๊ะแว 
  

7 น.ส. สาเราะ ขุนหลัด 
  

8 น.ส. นุตรา หลังจิ 
  

9 น.ส. พรพรรณ พนาปวุฒิกกุล 
  

10 น.ส. มาเดีย มามะ 
  

11 น.ส. ณิชาดา กฤตชัยทองงาม 
  



12 นายเฟาซัน บินแวะหะมะ 
  

13 นางวิภา แซ่ซิง 
  

14 น.ส. สายชล ทิพย์โกมล 
  

15 นางวณิชญา อรรถาเวช 
  

16 น.ส. นภิาพร ก้อนไทยเสริฐ 
  

17 นายอับดุลวาฮับ มะตีเยาะ 
  

18 น.ส. พรทิพย์ เนตรวิจิตร์ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 21/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ปรัชวี ใจมา   

2 นวี แสงมืด   

3 ฉลอง จันทะศรี 
  

4 สมร จอมประมาณ 
  

5 ปวีณา ผิวทอง 
  

6 พิชญาภา ชุมประเสริฐ 
  

7 เนาวรัตน์ ศรีเมือง 
  

8 นูรีดา จะมองอ 
  

9 จันทร์ที ลิม 
  

10 วนิดา บุตรนาม 
  

11 ณรงควุฒิ นุกุลประเสริฐ 
  

12 สมศักดิ์ จักร์คุ้ม 
  

13 สุพรรณ ทิน 
  

14 อัญญ์พิชญ์ จลุรัตนศักดิ์ 
  

15 พนิดา ระนาดเสนาะ 
  

16 เจียเสริญ โจนาส ฉั่ว 
  

17 แจสเปอร์ เจีย เหวิน ฉั่ว 
  

   

 



 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 24/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วรรณา ชอง   

2 นงค์คราย วอง   

3 สาลีมา อาแว 
  

4 ภมณัฐ นาคนาค 
  

5 วาสิตา ศรีสวัสดิ ์
  

6 นฤมล ทิพย์ปัญญา 
  

7 จันตหรา นครศรี 
  

8 จิตรลดา แข็งขัน 
  

9 จรัสรวีร์ เก่งการท า 
  

10 ชินนาอาชว์ ทองธนาการ 
  

11 สีตีนอมากีย๊ะ มือเย๊าะ 
  

12 เทียนเฉิน ชอง 
  

13 นิภาพร ใจนันต๊ะ 
  

14 ดรุณี หงษ์บิน 
  

15 ฟาตเมาะห์ จารง 
  

16 ฉัตรธิดา ออน 
  

17 อักนันต์ แวสามะ 
  

18 ศันสนีย์ สายค ามูล  
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 25/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กฤชตพร ถินค าเชิด   

2 ฮาสือนะ วะวา   



3 ธิชาดา จรูญชีพ 
  

4 ยามะ มะเร๊ะ 
  

5 คูเซาะ เจ๊ะแล 
  

6 นริศรา จะปะกิยา 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 26/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มูฮ าหมัดฮากิม บินอาวัง   

2 รือสือน๊ะ มะแส   

3 ภัคสรกัญญ์ สุภีค า 
  

4 จันทร์ฟอง ศรีสว่าง 
  

5 ทัศนียื จง 
  

6 ประภรพร ขัติยศ 
  

7 พีรกานต์ ในใจ   

8 นาปีเส๊าะ เจะซอ   

9 กมลณั๙ญ์ ขอดค า 
  

10 สุจิตตรา แซ่ฉึ่ง 
  

11 อริสรา อิงชฏมนตรี 
  

12 กาญจน์ ลิ้ม 
  

13 อาตีกะห์ คอตา   

14 คทาวุท อุดวัน   

15 ดาวรุ่ง บุญมาลัย 
  

16 ปรารถนา จันทร์ยิ้ม 
  

17 จันทร์เพ็ญ เตียว 
  

18 ไซอิด โรเมล ฮอลเซ็น 
  

19 โนสไฮนีย์ สมะแอ   

20 นฤนารถ ดอนสมไพร   

21 อาตีกะห์ ปะดอ   
 


