
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 12.04.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กุบรอ คาลเคน   
2 ดรนาร์ ฉิมวิเศษ   
3 ภัทราภรณ์ โพธิสวัสดิ์   

4 วารินทร์ พยัควัลย์   

5 ภูรินทร์ บุญพา   

6 ราวี ยีดือเระ   

7 ฟาตีเมาะห์ แปเฮาะอีเล    

8 นิซม สะดีกา   
9 สุกัญญา ยัพ   

10 นฤฎา เปรมหัตถกุล   

11 สุดาวรรณ ประค าทอง   

12 แสงดาวตี   

13 นงคราญ บริบูรณ์   

14 ปีกี ยุโซะ   

15 นาศูฮา ต่วนยี   

16 อามีเนาะ เระสะอะ   

17 ไซนับ หะยีกาเดร์   

18 พิมพร พ้ืนอินต๊ะศรี   

19 รุสลี มะลี   

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 13.04.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กัญญาลักษณ์ เลิศสิริมงคลชับ   
2 สุปรียส ถิ่นทรัพย์   
3 อมตรส แย้มเยื้อน   

4 รอกีเย๊าะ เจ๊ะเตะ   



5 สะลูมา มะเราะ   

6 นูซีลา โกะสะโยะ   

7 พร จง   

8 นันทนา เอ่ียมสวัสดิ์   
9 สุชาดา แก้วกันหา   

10 รุ่งโรจน์ ภู่ประเสริฐ   

11 วิศรุค ไฉนงุ้น   

12 อาคม ธรรมคุณ   

13 พรรณิสา สุทธิสานนท์   

14 น้ าฝน โทษา   

15 นิตยา ใจปิติ   

16 อารีนี สะมูดง   

17 วิโสภา อนวัชศิริวงศ ์   

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 18.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ทิพวรรณ วงษ์งาม   

2 นันท์พิตรา พรภวันต์   

3 สุเนตร จุลผักแว่น 
  

4 วราวรรณ ปาสานี 
  

5 อาทิตยา พชรเมธาสุข 
  

6 ล๊ย๊ะ อาซามิง 
  

7 เกวลิน รักษ์พงษ์ 
  

8 จามจุรี ผวงผกา   

9 นภาพร ค าภูสี 
  

10 วนิดา นิยมเดชา 
  

11 ณัฐชา แก้วสิงห์ค า 
  

12 ดาวิน โวยแมกู่ 
  



13 รุ่งรัตน์ สร้อยค า 
  

14 ณีรนุช สื่ออา 
  

15 มารินทร์ บุตรเมืองปัก 
  

16 สาวิตรี ลุนวงศ์ 
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 19.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุมาลี แซ่ลี   

2 เฉ้า เฉียน ยิน   

3 พัชรี พลอาสา 
  

4 อารยะ รัตนานนท์ 
  

5 สังเวียน แต้ 
  

6 รอกี ดือราซอ 
  

7 เพลิน โตเอ่ียม 
  

8 สมควร นันโท   

9 ณัฏฐธิดา หว่อง 
  

10 ธิดารัตน์ มาสูงเนิน 
  

11 อารีรัตน์ จันทร์พัฒน์ 
  

12 นภสร เศวตามร์ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 20.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จิราภรณ์ มัน    

2 กุซูลฮี บินกูบาฮา   

3 หะนีฟะฮ์ ปัตนกุล 
  



4 จารุณี คูรานา 
  

5 ลินดา พรมญาน 
  

6 เรไร ชัยชนะ 
  

7 นิยม ภาคภูมิ 
  

8 มีนา ตองอ่อน   

9 ปาตีเมาะ เจ๊ะดอมะ 
  

10 มูฮ าหมัด ดอ 
  

11 ตัสณีญา บิลลิหมัด 
  

12 อักบาร์ มามะ 
  

13 กุลจิรา อุตตุ 
  

14 รุ่งนภา ศรีคุณ 
  

15 เจียน ซาง ตัน 
  

16 จีระนันท์ ยาวิโล 
  

17 หทัยชนก พรมมาลา 
  

18 ลลิดา กูโน 
  

19 สูไฮนี บือเฮง 
  

20 อารีรัตน์ มณีวัน 
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 21.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัจจิมา อุชุสถาพร   

2 ธนพร พินโท   

3 อัมพร หยง 
  

4 นาแฮ มูเซอ 
  

5 วัลภา พงศาสี 
  

6 เสาเดาะห์ มะดินา 
  



7 พัชรี ฟองค า  
  

8 สูรียาณี เจะเลาะ   

9 มะรอยี อาหามะ 
  

10 ภิญญาพัชญ์ ทองแสงจันทร์ 
  

11 กุรอซือนะ ตูแวตีมุง 
  

12 อรพร ล ายาว 
  

13 ยุวดี น ายูรี 
  

14 นินะห์ อุเซ็ง 
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 22.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 รอซีด๊ะ โซะ   

2 พัสรา หว่อง   

3 สุพัตรา เสวฤทธ์ 
  

4 นาเลียนา มะเด็ง 
  

5 พัชรี แก้วเศวต 
  

6 กัญญาลักษณ์ พิทักษ์ 
  

7 ปนัดดา แสงจันทร์ 
  

8 พานทอง เวียงสิมมา   

9 อัจฉราวรรณ ฮัจฉราพรกุล 
  

10 สุมาลี ลี 
  

11 กนกวรรณ ชินวงษา 
  

12 สามารถ ฉิมสุข 
  

13 นงค์เยาว์ แท่นทอง 
  

14 พารีดะ มะดาเจ๊ะเฮง 
  

15 อาอีซะห์ อัดดุลลาเต๊ะ 
  

   



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 25.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ลดาวัลย์ ชัยวัฒนพงศ์   

2 ธนิษฐา แซ่เจิ้น   

3 พิชญา มากจันทร์ 
  

4 ฟาติมา สุวรรณโสภา 
  

5 ธนาภา เชีย 
  

6 สายธาร แสนยะ 
  

7 หนูภา ไชยวงศ์ 
  

8 สุรฮานี สะมะแอ   

9 กัลกร ตานิล 
  

10 ซูไรนี โต๊ะลง  
  

11 นพมาศ นาราษฎร์ 
  

12 รุ่งทิพย์ อินทะนาม 
  

13 เสาวลักษณ์ เตาะสาตู 
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 26.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สารีบัส บูล๊ะ   

2 ภัณฑิลา อินทะรังษี   

3 สุธิตา แซ่ลิ่ว 
  

4 มยุรี สุวรรณพงษ์ 
  

5 ธีระยุทธ บัวศรี 
  

6 มูยี เจะอาลี 
  

7 วราภรณ์ สารหน้อย 
  



8 คอบีเซาะ ดือราแม   

9 ชนิดา โครตภูเวียง 
  

10 ศรุตา จันแดง 
  

11 วัลลี แซ่หย ี
  

12 วิจารณ์ ปลอดสกุล 
  

13 ฮริส แอนเจโล คัมมินส์ 
  

14 เอ้ือมพร ค านวล  
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 27.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นาย่อ จะนะ   

2 อ าไพ แซ่หลิว   

3 มุกดา เทียมจันทร์ 
  

4 ติตีเนาะ มะมิง 
  

5 สารีฮะ กาเซ็ง 
  

6 ปิยะเทพ เสนะกูล 
  

7 สุพัตรา แซ่ชี 
  

8 พวงเพชร ศรีสนอง   

9 รัสเซล ฉิมสุข 
  

10 สมนึก กลิ่นปรากฎ 
  

11 มาร์ติน ดูดิน 
  

12 เจ๊ะเล๊าะ มะอุ 
  

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 28.04.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุธิดา วรรณศักดิ์   

2 ศศิธร เทพสุรินทร์   

3 ปิยนุช ลัม 
  

4 ฉัตรชัย ลิม 
  

5 วันวิสาข์ เทพเทียน 
  

6 หาเซ็ม โซะซูมะ 
  

7 สุไลมาน เจ๊ะอาลี 
  

8 อนาวิน เข็มพันธ์   

9 พิสมัย ผิวเงิน 
  

10 มัสตูร่า อินต๊ะวิชัย 
  

11 อรนุช แต่งตั้ง 
  

12 มลฤดี แสงเทพ 
  

13 แก้ว แซ่อ้าย 
  

14 ภิรมณ์ ประทุมรัตน์ 
  

15 ปราณี ปุนยัง 
  

16 กูอัฟฟาน เจะตาเหร์ 
  

17 มายือณี เจะสาแม 
  

18 ศิริรัตน์ ปิมปา 
  

19 ฮะสือนะ อุเซ็น 
  

20 ณรงค์ชัย ชนะค้า 
  

21 ปาหนัน เต็งกลาง 
  

22 อาแซ อารง 
  

23 จุฑารัตน์ เข็มพันธ์ 
  

 


