
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 14/10/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นงคราญ ยัป   
2 อิบรอเฮม สะดียามู   
3 วรงค์ภรณ์ ณ บางไทร   

4 โชติกา แซ่ย่าง   

5 นิตยา แสงมณี   

6 รัชนาถ สง่าทรัพย์   

7 ชนม์ชญาน์ พิพัฒน์วงศ์ชัย   
8 ฝาตีม๊ะ บิลังโหลด   
9 ปนัดดา หัสนี   

10 กชกร เทพวงค์   
11 อามีเนาะ ฮะ   
12 ซารียานี กือแน   
13 อรัญญา ฮา   
14 ดารียะห์ มีนา   
15 สุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว   
16 จุรีลักษณ์ อ าใล   
17 ตัสนีม การีมี   
18 เคียน หยาง ชง   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 15/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ธนิดา บัวไขย์   
2 พริ้มฟ้า เพชรพิเชฐเชียร   
3 วิภารัตน์ ตัญโญ   

4 นิยดา มนทอง   

5 ซุฮันมี สาแม็ง   

6 รัตนา เข็มเพชร   

7 สีเราะห์ มะสาและ   
8 นัตยา วังศรี   
9 หวุ่ยหลง ตู ้   



10 ซุลกิฟลี สือแม   
11 ยันต์ตรี เลาหสกุล   
12 ภานุเดช สุวรรณอัมพร   
13 นูรีหัม มูละ   
14 สะรีปะ อาลี   
15 เอมมิลี่ มารี เชสสัน   

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 18/10/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อมรา พุ่มพวง   
2 มลธิดา เตื้อติสอน   
3 กชกร กิ่งแก้ว   

4 ศิริวรรณ วรรณศิลป์   

5 ตูแวเย๊าะ ตูแวมะ   

6 อัยบาดีรอหม่าน อุดมตานี   

7 พรชิตา มลิจันทร์   
8 อนันต์ สัตยากุมภ์   
9 เบญจภรณ์ ขุมแร่   

10 ลิต้า เทพลักษณ์   
11 น๊ะ ตือระ   
12 ดาริกา แซ่ตัง   
13 คนึงนิจ ทรรภลักษณ์   
14 ศิริพร นันติดอย   
15 ค ามวล จวนเดช   
16 สุภาพร ชัยวงค ์   
17 ด่าว แซ่อ๋อง   
18 วันวิสาข์ ดวงจันทร์   
19 สายพิน บุบผา   
20 รอซีลา ลีอาแด   
21 อาดัม หมู่เก็ม   

   

 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 20/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อาหริ่ง แซ่หลิ่ว   

2 ษมาพร ชอง   

3 รอซีเตาะ มูหนะ 
  

4 อูมัด ประธาน 
  

5 สุไลมาน เจะอีซอ 
  

6 แสงทิตย์ คอฮ์ 
  

7 นิรมล มลคลชัย   

8 กรกนก คุณเอ้ืออารี   

9 ต่วนนัซรัน ปาเต๊ะ 
  

10 สุรเชษฐ สายสุด   

11 รอบีอ๊ะ ดือเร๊ะ   

12 นงลักษณ์ ศิริลักษ์   

13 นิดะห์ นุงวาซา   

14 อาภาพร แซ่เลี่ยว   

15 ตีมีเนาะ โซะโก   

16 รุสนาวาตี มะเย็ง   

17 ศุกรานี หลีหมัด   

18 นูรีฮัน อาแว   

19 เคล่า โชติกา เบนทิงค์   

20 ลัดดาวัลย์ พอตาหิชิ   

21 กานต์ธีรา เด่นวิภัยเลิศล้ า   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 21/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อรณัฏฐ์ ฟูตระกูล   

2 วรรณา โกบปุเลา   



3 สุวิภา ธาราวงค์สกุล 
  

4 วันวิสาข์ อภิรักษ์น้ าริน 
  

5 สุพัฒน์ ลุนเดชา 
  

6 จันทร์ดี วงค์แก้ว 
  

7 พจนีย์ แซ่ลิ้ว   

8 นิติ ส าราญถิ่น   

9 บุญเรือง กองทา 
  

10 สุนิษา สินราช   

11 ราตรี ศรีหะรัญ   

12 ณัฐพร อุปเทห์   

13 กาญจนา มาสู่   

14 พิมลวรรณ ฉิมทอง   

15 พรรณภา บัวลาหล้า   

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 22/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 พิมพา สนธิยา   

2 มูฮ าหมัดนีซีม เจะอาแซ   

3 สุภาวดี แก้วเทพ 
  

4 จุนคัง วัน 
  

5 อัซมะ เจ๊ะหะ 
  

6 กวิน ทิ่งเจริญ 
  

7 ธิดารัตน์ ชิยางคะบุตร   

8 ฮัมบาลี ทวีกุล   

9 ปริยาภรณ์ ไชยนา 
  

10 เจ๊ะยารีดะห์ วันโสะ   

11 ยูทงก์ แทงก์   

12 นิจติญา สุวรรณเชษฐ์   



13 นคร พิมพ์สา   

14 นัฐริดาพร ศักดิ์สิริธนกุล   

15 ซูไรดา สูเด็ง   

16 พิมพ์มาดา ศิริวงศ์วรกูล   

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 26/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 เตชินท์ รจพจน์   

2 ปฐมาวดี โชติรัตน์   

3 ไพบูลย์ นาคดี 
  

4 วิทยา แย้มทองหลาง 
  

5 สุนันทา ศิริพจน์ 
  

6 สาลิกา ยงเขตการณ์ 
  

7 อารยา เมืองเล่ง   

8 รังสิชล โชติกลาง   

9 พิม์สิริวัล ตาวันดี 
  

10 สุชาดา นาถึง   

11 สันติสุข อู่เสือพะเนา   

12 อนัส ยูโซะ   

13 ฮัยฟา สาแม็ง   

14 ไพรัตน์ คงกลาง   

15 รุสล า ดือเระ   

16 นุรีรั่น เจะมะ   

17 สุนทรี แก้วสว่าง   

18 กรรณิการ์ ไชยศรี   

19 กมลชนก เสาทอง   

20 พรพจน์ สวัสกิ์วรรณ   

   

   



 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 27/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัฟฟาน อูมา   

2 พินิจ ยอง   

3 รจนา ศรีศิริ 
  

4 ณูรู สมรรถ 
  

5 กมลทิพย์ ศรีไชย   

6 สารีนา จะบากา   

7 ภัทรา ไสยศาสตร์ 
  

8 สิทธิ แก้วพรหม   

9 นงลักษณ์ เพ็งที   

10 อุสนา โต๊ะลูโบ๊ะ   

11 อัลยา โต๊ะลูโบ๊ะ   

12 อาพีฟะห์ โต๊ะลูโบ๊ะ   

13 เดียนา แวนิ   

14 มะรอบี แลมันเส็น   
 


