
รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 17.02.2565 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 น.ส. โชติกา จันทิมา   
2 กูแบด๊ะ กูรามี   
3 พิมพ์ใจ ฟอง   

4 นูรียะ ดือเลาะ   

5 ไคหลิน วู   

6 รอกีเย๊าะ นิมะ   

7 อภิญญา ศรีชัยกา   
8 แมะแย กามา   
9 เยาวลักษณ์ อ่องสันเทียะ   

10 ศิริพร พรจากสวรรค์   
11 อำไพจิต มูนูซามี่   

12 กัลยา วิเศษสัตย์   
13 มุฮัมมัดซัยฟุดดิน สีธิ    

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 18.02.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 น.ส. น้ำผึ้ง จันทร์แก้ว   
2 นาง จันทร์ แซ่โลว์   
3 น.ส. อัจฉรา เดชบุญมี   

4 น.ส. สมศรี ตาเกี๋ยง   

5 นาง วันเพ็ญ แซ่ตัน   

6 น.ส. สุมิตรา พิศดี   

7 น.ส. สภุาพร ทองเทพ   
8 น.ส. จุรารัตน์ บชูาพันธ์   
9 น.ส. ภัคษา ธัญชนะจิต   

10 น.ส. รุ่งอรุณ ชาโนศรี   



   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 21.02.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 น.ส. มานิดา สีด้วง   
2 น.ส. หฤทัย ตรีวัชรวรรณ   
3 นาย นิเวช สูญควงค์   

4 นาย มะสุกรี แม็ง   

5 น.ส. ปรานี จันคง   

6 นาย นิอาลี สมาแอ   

7 นาง เจียมรัตน์ วอง   
8 น.ส. มลิวรรณ์ ประพาฬ   
9 น.ส. นีดา กาหลง   

10 น.ส. รุสวันนา มะแตหะ   
11 น.ส. สุพรรณิกา นาคกระแสร์   

12 น.ส. สุนันทา อนุสนธิ ์   
13 น.ส. ปณาลี มณฑนม   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 22.02.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 น.ส. อำพร ดาหาร   
2 น.ส. ชลดา เวียงคำ   
3 นาย วสันต์ เมเศรษฐี   

4 นาย อัสโร บินมาหะมะนอ   

5 นาง อรชร แซ่เต็ก   

6 นาง รอสีด๊ะ ยะหริ่ง   

7 น.ส. พารีด๊ะ กาเช็ง   

8 ด.ญ. แองเจลิน่า ออง   

9 น.ส. จารุดา ทองมนต์   



10 นาง สมพร แซ่เอ้ีย 
  

11 นาง ภัทรวดี ดลเอ่ียม   

12 น.ส. กวินกานต์ ท่าขุมดิน 
  

13 นาย เสริม ใจนันต๊ะ   

14 นาง ทองศุกร์ ว่อง 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 23.02.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ยอดเรือน แซ่โซ   

2 ศรีวรรณ แซ่ล้อ   

3 อีนาเร๊าะ ดอเลาะ 
  

4 ทองวดี แซ่กัว 
  

5 อาภา งูแปง 
  

6 จามิญช์ญา ชลภูมิ 
  

7 จิตสุภา ภิรมย์กิจ 
  

8 สือน๊ะ ดือรอแม   

9 กาญจนา ทองกัลยา   

10 วรรณพร รัตตัน 
  

11 ด.ญ. จินเหวิน หลิว   

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 24.02.2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ไกลตา บุรานนท์   

2 อาทร เอ็ม.ศิริภาพ   

3 วิมล จัน 
  



4 มะกรี อุมะ 
  

5 ชนกนันท์ ศรีวรรณะ 
  

6 รุ่งทิพย์ ธิตะปัน 
  

7 กรวรรณ เมฆอรุณ 
  

8 สมปอง จันสุธา   

9 ศิริญากรณ์ เชิดชู   

10 แพรวนภา แสนโคก 
  

11 จิราพร ชมภูจันทร์   

12 นิภาพร แสงหิรัญ   

13 เสาวนีย์ ยะโกะ   

14 นูรอามัณดา ยาลาวัล   

15 นูรฮูไมร่า ยาลาวัล   

16 นูรู มะ   

17 ดวงใจ จันทจิตร   

18 แวอามิน เจะดาราแม   

19 แวนาปิ หะยีนาแว   

20 อัซมิน อาแว   

21 ยามัน สะอิ   

22 มาซูน๊ะ หะยีบือราเฮง   

23 มือรีแย คอเลาะ   

24 อุสมาน เต๊าะ   

25 จินเหวิน หลิว    

26 เปาซี มะยา   
 


