
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 12/11/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุกัญญา โย   
2 กันยา มั่นเหมาะ    
3 พิชญาภา วิเตียนจม   

4 ศรีวรรณ บุญทรง   

5 อามีเนาะ โตะเฉ่ง   

6 ปิติกานต์ อ าไพ   

7 ซีเปาะ เจ๊ะเละ   
8 วิสุชาดา ศรีสุข   
9 แวอาแซ โตะแวอายี   

10 นูรอัยนี รอนิง   
11 นีรนุช ว ู   
12 ฮัฟเสาะ หะยีสามะ   
13 รุ่งอรุณ เอิบผักแว่น   
14 พิรญาณ์ ดอกเข็ม   
15 อุไรพร ตัน เซียว คีออง   

16 ต่วนบาดีซู กูโซะ   
17 นูรฮาฟีซา บากา   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 15/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 เกศราพร ตาปิวเครือ   
2 มูฮัมหมัดฮาฟิช มูซอ   
3 ฮามีด๊ะ มะมิง    

4 ศจี รักสร้างสรรค์   

5 มาลินี ศุภลักษณ์   

6 สุดใจ วอง   

7 อะมีมา อย่าจา   
8 บอรอเฮ็ง อาแว   



9 มาเรียม มะแซ   

10 พิราวรรณ พลาธร   
11 ซากียะ อาแซ   
12 รัจณกร เต็มชีพ   
13 มารียะ ยูโซ๊ะ   
14 ธรรณวภรณ์ กันภัย   
15 มุสตูรอ ดาฮาตา   

16 มาซีเตาะห์ การี   
17 ล าใย เจริญเวช    

18 ธนัชญา จ ี   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 16/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 นุรฟิรดาวส์ โดวาเห็ง   
2 นูรฮายาตี สาหาด   
3 รอฮัเมาะ มามุ   

4 ปัทมา ดวงโสภา   

5 วรรณภรณ์ ภู่แก้ว   

6 วชิรา ฝาใจ   

7 เสาวลักษณ์ หมะสะอะ   
8 นารีย๊ะ นิยม   
9 จันทร์ศรี ศรีเรียงสา   

10 สิริกานดา เลิศกนกกุล   
11 เสาวลักษณ์ สายค าเรือง   
12 ดารินทร์ ผาบปิจวงค์   
13 พิมพ์วดี รัตนศิลปิน   
14 พัชราภรณ์ อึ้ง   
15 มะยา ดือเระ   

16 สุรยุทธ บือสันเทียะ   
17 มะกือรี หะยีดือรอแม   

   



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 17/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 อ าพรรณ์ ปงเต็มใจ   
2 ศรีนวล ลิม   

3 กัลยารัตน์ จ้อยนุแสง 
  

4 รุสนานี เจะอามะ 
  

5 ฮุสนา สาและ 
  

6 กิ่งทอง อุ่นใจ 
  

7 เดือนเพ็ญ ดวงน้อย   

8 ศักดา เจือมา 
  

9 วิโรจน์ แซ่ล ี   

10 ออสติน เขียวดี   

11 สริตา พัดทะยา   

12 น้ าฝน แสนบ้าน   

13 ซาฮีดะห์ โตะหลง   

14 อุสมาน ยะ 
  

15 ฮาดีละ ระสมิ่ง   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 18/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วริศ หิรัญเมธีกุล   

2 แพรวพรรณ ลี   

3 สารีนา ดือเลาะ 
  

4 กรรณิกา ต่อติด 
  

5 ภัทฑิญา ใจเย็น 
  

6 อุทิศ ถานอ่อน 
  

7 เพ็ญศรี ชัยปัญญา   



8 ซ าซียะห์ ยูโซะ   

9 จิตโสภิญ แซ่ฉั่น 
  

10 นงค์ วรรรศิริ   

11 อนันทยา งอย   

12 สวาท กลิ่นฟุ้ง   

13 วรรณนิดา แซ่ไว   

14 จันทร์ แซ่ชาน   

15 รุ่งดาว ชี 
  

16 เกวลี วิชาสุ   

17 ชลธิยาพร คงโสภา   

18 ธารินทร์ วงศ์สายเชื้อ 
  

19 ฟาตีเม๊าะ วงเด็ง   

20 มารีแย อาแว   
 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 19/11/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สมสาย โกแสนตอ   
2 อนงค์ เหลียง   
3 ปวีณ์ธิดา พัง   

4 อรุณศรี แซ่วุน   

5 วิริญญา แซ่เติ๋น   

6 มะลิษา แก้วมุกดาสวรรค์   

7 มะนาซี แวและ   
8 อาเจิน อาจอ   
9 จันทร์ศรี ใหม่กัน   

10 หามะ มะและ   
11 โสรายา สาเมาะ   
12 วรนุช นุ่มสนิท   
13 ซีรา อูมา   



14 ชยานิช ไชยบิน   
15 รอกีเย๊าะ บาแด   

16 พิณทอง เกษณีย์   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 22/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 หงศ์ หงค า   
2 นภัสสร ผลอ้อ   
3 บังอร สุทธิเมฆ   

4 ชลาลัย แซ่หมี่   

5 มารียัม ปะดอแม   

6 จันทร์ฟอง ยอง   

7 ซูฮานา มูดอ   
8 ภัทริน บุรีรักษ์   
9 สมาน เคล้าเคลือ   

10 กรรณิกา ฮี   
11 ปิยวรรณ แคนหนอง   
12 พัชราภา ไชยแขวง   
13 นารี แสงจัง   
14 นิตยา ทิพทัย   
15 ฟุรก็อน วานิ   

16 ยอดชาย พรมงาม    
17 บัวแก้ว แปงใจ   
18 รอซีดะห์ นิโซะ   
19 นรากานต์ ค างาม   

20 แวนะ บือโต   

21 รอยดา เจะราแม   

22 อัญชิรา สมศรีจันทร์   

23 ธัญญารัตน์ สันทะนะ    

   

 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 23/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 เจะบีเด๊าะ สาและ   
2 รองฤทธิ์ มุกดาวิจิตร   
3 ชัยยุทธ เหมมันต์   

4 รัตติกาล มโนเปีย   

5 สภาเทพ ศักดิ์ศรี   

6 ศุภวรรณ ค าขุรี   

7 มุกดา ลี   
8 ผล ค าขุรี   
9 รุณี แดงเถิน   

10 ปภาดา อินทะจักร์   
11 ศุภพร อินทะจักร์   
12 มลาตี ยูโซ๊ะ   
13 ฮัมดี ปะจู   
14 ณัฐกฤตา โต๊ะกะหรีม   
15 ชุติกาญจน์ ดวงชุ่ม   

16 วิภารววณ์ วงษ์ละ   
17 นิธิศ ลูกหนูมานเจ้า   
18 พนมไพร สอนโส   
19 เดนิส ปลางเก้อร์   

20 ศศิธร มงคลชื่นโชค 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 24/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มะลิวรร แซ่วอง   

2 ละมูล แซ่ซาน   

3 อ้ายเสาะ สาและ 
  

4 ฮาบีด๊ะ เย็ง 
  



5 มูฮัมหมัดฟุรกอน ไซนาล 
  

6 ลัดดา ซู 
  

7 ยูสรีนาฮาฟสา หะยีหะมะ   

8 ซูซีตา แวยูโซะ   

9 สมพัด โยง 
  

10 บุษราคัม ต๊ะวงค์ใจ   

12 มารีนี โดนิ   

13 อะซีซะฮ์ สลาแต   

14 ชะบา ปัญญา   

15 ศรัณย์พร สวาสดี 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 25/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุรีพร ชาน   

2 สุรีนา แปแนะ   

3 สุรีรัตน์ กิมเยื้อน 
  

4 ชัชรีย์ มายา 
  

5 พรชนก รองหานาม 
  

6 สภาพร แก้วฤทธิ์ 
  

7 อรอนงค์ จะหงะ   

8 อริสา วอง   

9 เหิง เหว่ย ซิว 
  

10 เหว่ยจูน ซิง   

11 ซัยนุง เบนนอ   

12 สะการียา หะยีสะแม   

13 ฮาสีมะห์ กีลีมอ   

14 แวสลาเมาะ นิเลาะ   



15 ธิดาพรรณ ใจเงิน 
  

16 หน้อย ขยันขยาย 
  

 


