
รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 16.08.2565 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 โสรายา เจ๊ะเตะ   
2 เสาวนา หมัดหลง   
3 ณัฐกฤตา แสงกล้า   

4 นายีฮา นิบง   

5 กัญญา ต้นบัว   

6 สุภาภรณ์ ซุนตระกูล   

7 ณัฐพจน์ กางทอง   

8 อาซีน๊ะ วาหนิ   
9 ฮาซือน๊ะ มูซอ   
10 ขันทอง แซ่อึง   
11 สุริยาตี อาแซมะ   
12 แสงดาว ดินทราย   
13 อับดุลรอีด วาเยะ   
14 กิติยา แซ่จู   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 17.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 แวมาหะมัดสดี สอเด็ง   
2 ฮาส์ลีน่า อุเซ็ง   
3 ธิดารัตน์ มูลวงษ์   

4 สมพร แซ่ซา   

5 บัวเพชร แซ่วอง   

6 นูรฮายาตี ลาเตะ   

7 สมัย ฟองมูล   

8 ยาวารีย๊ะ ติหิรัญ   
9 กวินทรา คณาโรจน์   
10 โรสนานี มะยูโซ๊ะ   



11 อัครเดช ศรีสมบัติ   
12 ฟอรฮานา ยูนุห์   
13 นฤมล ตันเพียวกุล   
14 แดง โทมัส   

15 นัยน์ปพร ปุ๊ดใจ   

16 สุวรรณา ราชสว่าง   

17 จิงยัง เอสตัน ตัน   

18 เคซัน คงคารอบ   

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 18.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อโนมา ฉันทะพาณิชกุล   

2 นพพร เฮ่ือง   

3 เรณู เซียว 
  

4 พวงทอง เสนางาม 
  

5 กินณารีย์ แซ่โจว 
  

6 อัมพร เลาวัน 
  

7 ศรีลักษณ์ ขันตี 
  

8 นูรอาดีละห์ มะยี   

9 รูซีตา เจ๊ะแว   

10 อมรรัตน์ จดจำ   

11 นูรมา เมาะแว   

12 ณฐมน ปิ่นทราบมูล   

13 สุมมิตตา โหลยา   

14 หนูเพียร พูลทวงศ์   

15 อัญชสา นิ่มนวล   

16 พรศุลี กิลเลี่ยม   

   



รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 19.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 น.ส. ชุติกาญจน์ นาแก้ว   

2 ด.ช. ไอแซ็ก ราฟาเอล    

3 อาฉิ่ง แซ่หม่อ อะนะ เวลลิงตัน 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 20.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ดรรชณี กิ่งเล็ก   

2 บังอร จุง   

3 บัวผัด ล ี
  

4 เพียงใจ หาญกล้า 
  

5 หนูนิตย์ โจว 
  

6 กมลพรรณ แซ่ตั้น 
  

7 จื่อฝง แซ่หยาง 
  

8 มีนา เชื้อเงิน 
  

9 วรัชยา สิทธาวรโชติ 
  

10 วรรธนี แซ่ซาน 
  

11 จำลอง เฉิน 
  

12 กนกพร งอกกำไร 
  

13 มิเดอะ ลี 
  

14 อาเหล เสมี่ 
  

15 ภัคจิรา แซ่จุง  
  

16 สมจิตร์ เจนจัด 
  

17 ศิริพร บุญเฟ่ือง 
  

18 รัชนี เหลาแตว 
  



19 ไกสิว แซ่ลี 
  

20 อุไร เชื้อชาติสิงขร 
  

21 สุนีย์ จริตงาม 
  

22 สุดา ไอ่คำหู 
  

23 หมี่โย เพอเมีย 
  

24 รุ่งจินดา วอง 
  

25 วิไล ชาเหล็ก 
  

26 ยุพา แซ่โฮ 
  

27 ยุพินทร์ ศรีจันทร์ 
  

28 จิตตาพร บุญสุวรรณ 
  

29 จิราพร หาญแรง 
  

30 วันทนา เรืองคำ 
  

31 สุพรรณี ใจนวล 
  

32 เเสงจันทร์ อุสาใจ 
  

33 โสภา แซ่ยั้ง 
  

34 เพชรา ราชคม 
  

35 พรรณี ฟองแก้ว 
  

36 จุไรพร กันบรรจง 
  

37 อริสา เตชะบุตร 
  

38 อรสา เพชรฤทธิ์ 
  

39 จิราภรณ์ เด่นดวง  
  

40 พิชญ์ฌาพา ภงศ์จิณดารัศมี 
  

41 สุพรรณี หลักคง 
  

42 ดรุณี เอา 
  

43 อัจฉรา คงจีน 
  

44 เกศรินทร์ หว่อง 
  

45 เจนนิตา สุประมา 
  

46 วิภาวรรณ อินโทน 
  



47 อรวรรณ ป้อมพันธ์ 
  

48 จิรัฐติกาล ธาตุทำเล 
  

49 ก๋วยยิง แสงเตา 
  

50 เมษา กลหลัด 
  

51 ณัฏฐนันท์ มาตย์วิเศษ 
  

52 มัณญาคีณัตต์ กิตติกุลุณัตต์ 
  

53 รัญจวน เยย 
  

54 จันทร์ฟอง ยับ 
  

55 น้อย ชัยบุรีรัมย์ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 22.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อุษา ถือทอง   

2 เพ็ญนภา ศรีมาตรา   

3 พรศรี จันทิมา 
  

4 แสงอิ่น กวง 
  

5 นรีกานต์ ใจนวล 
  

6 กาหรีม เส็มหมาด 
  

7 เปาซี ราแดง 
  

8 ซารีฮะห์ เจะมะ 
  

9 ชวนพิศ ชัยจันต๊ะ  
  

10 สุวิมล งามสุขศรี 
  

11 ภัทราวรรณ ศรีแก้ว  
  

12 สมปอง บุญปาล 
  

13 แยนะ บือราเฮง 
  

14 นิธิรัตน์ เหล็กสุวรรณ  
  

   



รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 23.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ณัฐริกา โทมาร์   

2 ทิพย์รัตน์ เกตุสุขำ   

3 หม๊ะกลือซง มะสาและ 
  

4 มะตอเฮ หะยีมะลี 
  

5 รุ่งไพลิน ชอบทางดี 
  

6 กัลซม วาสุกาเลาะ 
  

7 มาลี เครือทอง 
  

8 นีฮาสมีรา อูมา 
  

9 ณัชมาศ กรสุวรรณภัค 
  

10 พิชชานันท์ กรสุวรรณภัค 
  

11 โซรายา มะลาวี 
  

12 จรรยา เริ่มศรี 
  

13 กุลรัตน์ รักพงศ์ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 24.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กรธวัฒน์ วอง   

2 สิสชา จงไกรจักร   

3 กีย๊ะ สะมาแอ 
  

4 ศี อ้ึง 
  

5 รุสนีย์ บินยา 
  

6 ซูลฟา มะนอ 
  

7 ซันนี่ ซิงห์ 
  

8 สาลินี แซ่ลี่ 
  



9 เนเติ้ล เซี่ยะ 
  

10 ธนาพร ค้อ 
  

11 อาณีฟ๊ะห์ สะอุ 
  

12 เฮเซลชาลิดา ลี่ ชาน เอิง 
  

13 ชาณิภา ประเสริฐยิ่ง 
  

14 สุชาติ อาเส็น 
  

15 กฤษฎา หมื่นหนู 
  

16 แมะ มะเฮง 
  

17 เรอนยี่ ทีโอ 
  

18 บัวถา แซ่ยง 
  

19 เจ๊ะรีซัม สาแหละ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 25.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นงนุช ตันวีนุกุล   

2 ซาฮูวา ยีสาแล   

3 มูฮำหมัดกอดาฟี เซ็งมะ 
  

4 อาเซียง แซ่เจา 
  

5 สุชาดา เพ็ชร์สวัสดิ์ 
  

6 มนตรี มีแก้ว 
  

7 ปารีดะ สะแลแม 
  

8 โซฟียานี กาเดร์ 
  

9 ธิดาลักษณ์ วะลัยสุข 
  

10 เมตตา แซ่กัน 
  

11 เกศรินทร์ ดวงติ๊บ 
  

12 ศรีวรรณ อุ่ยจรัส 
  

13 แวซง กาโฮง 
  



14 ไพรินทร์ หาวัน 
  

15 แมะซง สือนิ 
  

16 นูรียะห์ สาและ 
  

17 สะกีเราะ สนิ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 26.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ฐิติรัตน์ มาลีรัตน์วัฒนา   

2 นันท์นภัสร์ คันธจันทร์   

3 อัจฉรี มาเท่ียง 
  

4 สุจริตรา สูงสกุล 
  

5 กชกร สุภรสี 
  

6 หายาตี สุหลง 
  

7 วรางคนา อุย 
  

8 นิฟาดิ้ล มุสตาฟา 
  

9 ศิริพร แซ่ตัน 
  

10 รอฮีบ๊ะ บินนิมะ 
  

11 นิชรี หลีอิ 
  

12 สายฝน ปินตา 
  

13 เห้อเจิ้ง ออง 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 29.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 พอลลีน่า เมย์กวน ทิ้ว   

3 รอสือเมาะ ดะแซ 
  

4 ครีเย๊าะ มะสาเม๊าะ 
  



5 สุไลมาน นามะมิง 
  

6 สมจิต แซ่ซู 
  

7 จำเนียร ขาวอ่อน 
  

9 ปรีดา ป้อมบ้านต้า 
  

10 ม๊ะปูเสาะ ยูโซ๊ะ 
  

11 ซัลวานี ดามะ  
  

12 วรรณา แซ่มัน  
  

13 ศรินทิพย์ อมรรักธรรม 
  

14 กวินนา ชนะภักดิ์ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 30.08.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 เจีย หลิง หลิว   

2 วิลาวัลย์ สิทธชิัย   

3 อัจรา ใจกล้า 
  

4 พรทิพย์ การุญ 
  

5 สุวารีย์ ไช 
  

6 บุญมี แซ่ลิม 
  

7 สุกรี สาแล 
  

8 วีระพงษ์ ราชาเดช 
  

9 พัชรินทร์ ศรีวิรัตน์ 
  

10 อัยลดา บัววัฒนามงคล 
  

11 วลัยพร อรกิจ 
  

12 นูรีฮัน มะเด็ง 
  

13 อารีรัตน์ กูทา 
  

14 ยูริ ยูรี เลียง 
  

15 หามัด สะอิ 
  



16 สูวาตี มามะ 
  

17 มูญาฮีดีน หะสาเมาะ 
  

18 จัสมิน หะสาเมาะ  
  

 


