
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 17/12/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัญญา มะณีจันทร   
2 ณัฐธิดา แสนทิพย์   
3 ปราณี แซ่ตัง   

4 วิชิตา มาราคาน   

5 มนัสวี นาคสุวรรณ์   

6 อาภากร เพ็ชรจิตต์   

7 เจะบีเดาะ ยีรากูดา   
8 อัมพร มาเยอะ   
9 ซวาง โร่ว แซ่ล ี   

10 สตีอาสา บิลังโหลด   
11 แสงหล้า จัรจรมานิตย์   
12 วรรณี โรจน์วิลาวลัย์   
13 นงค์รัก ลัม   
14 รอสีดะ ดือราแม   
15 หานีหซ๊ะ เจ๊ะเต๊ะ   
16 เคลือวัลย์ รัสมี   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 20/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 พรรณธิภา ทิปละ   
2 มารีน่า พันธ์ลาภตรัง   
3 อัญชริดา บุญศรี   

4 แวยูโซ๊ะ ดาเล็ง   

5 นูรฮายานี อูเซ็ง   

6 เกตุวดี สร้อยแก้ว   

7 พิกุล คงทิพย์   
8 สรัลรัตน์ จันท ามา   
9 อารียาติ ล่าโยด   

10 อัจฉรา สุวรรณโร   
11 โทบี้ โรบิน นันตาลิต วิทที้   



12 นิฏฐิตา อนันตพฤทธ์   
13 เครือวัลย์ ประพัสรางค์   
14 จิญณ์ณัฐชาฌ์ ศิริอรรถกุล   
15 ซุปย๊ะ ลาเต๊ะ   
16 สุจิน ช านาญกลิ้ง   
17 สมใจ ธุวนันทิวัฒน์   
18 นูรีดา อาแว   
19 เจ๊ะสาย๊ะ ลามาก   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 21/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ไกรทอง ลี   
2 กุสุมา แคล้วไพรี   
3 พัชรี จอง   

4 อับดุลลาซิง สาหะ   

5 ณัฐนันท์ ทองชั่ง   

6 อับดุลฮาดี จารู   

7 สาวิตรี ทองดา   
8 พินิจ เฉิน   
9 ฮัมเซาะ สาและ   

10 กาญจนา ปาค า   
11 ทิพวรรณ ไชยเลิศ   
12 พัทะนันท์ ชัยภัคดี   
13 ตูแวรออีม๊ะ สาและ   
14 ไซตูนี แซฮะ   
15 อัสมา เลาะสะแต   
16 ภานุมาศ คงโต   
17 ศิริญญาพร เรืองทิพย์   
18 มาลี หลีจ๊ะ   
19 นัสตู นิสาและ   

   

 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 22/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัจฉราณี ธนะบุญ   

2 กนกวรรณ ปุ้ยปุ้น   

3 เว่ กัง ชอย 
  

4 ราตรี เชื้อสีหะรณชัย 
  

5 กุสุมา บัวลอย 
  

6 ซิวเวีย ต้าน 
  

7 ปฏิญา อภินันท์เฟื้องฟุ้ง   

8 พิยดา ทวีอภิรดีสมกุล   

9 คมน์คณฺน ไทยวงค์ 
  

10 กาญจนา ท่าศร   

11 วิวัฒน์ สรกล   

12 จันทิมา แซ่ฮ่วง   

13 รูซียะห์ เซ็งมิง   

14 ชวิศา ธรรมชัย   

15 นุรฮาซีกีน อิมา   

16 กรรณรจ มีลาภ   

17 มิลยส จ ารัสจิตร   

18 หม๊ะสง สามะ   

19 พาตีเม๊าะ อาแวกือจิ   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 23/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 หิรัญญิการ์ ณ. ล าปาง   

2 เยาวลักษณ์ วีรลักษณ์กุล ออง   

3 บัวค า ค าแปง 
  

4 รัชนี ฉัตรแก้วนพดล 
  



5 นูรฮายาตี ชาวนาฝ้าย 
  

6 โสรยา ประดิษฐ์ 
  

7 บัวแก้ว ใจเสมอ   

8 กานดา แก้วทา   

9 กัณหา สุวรรณโร 
  

10 ฮานาน โรโระ   

11 คอบือเซาะ แซ่ต่าน   

12 แสงหล้า สิทธิวิเศษ   

13 นูรียะห์ มูละ   

14 ธัญญ์รดา สูขวิชัย   

15 อมรรัตรน์ นันทพัฒน์พิทยา   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 24/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ชนากานต์ หมี่นประโคน    

2 บุญเรือน บรรเจิดกาญจน์   

3 มูฮ าหมัดฟีตรี บือซา 
  

4 สุดารัตน์ แซ่เล้า 
  

5 รัญญ์รภัส ศิรินิยมธนโชต ิ
  

6 อาวาตีฟ ซอดิส 
  

7 นพมาศ แซ่วอง   

8 เพชรไพริน ม่วงทอง   

9 อนุรักษ์ รุ่งจรรยากิจ 
  

10 มยุรีย์ ประดับผล   

11 ปรัชญญา ค ามาก   

12 แมทธิว วาเรนซ์ เลิศสรรสิริ   

13 ศิริขวัญ เหลาหา   

   

 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 27/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นภา ไล   

2 ไรฮาน ยูโซะ   

3 จันทิมา จักรพิมพ์ 
  

4 หนูเตรียม ไล 
  

5 อรปภา รัตนวิจิตร   

6 นูรี สาและ   

7 ศิริพร แซ่ตัน 
  

8 เมวิการ์ แซ่จึง   

9 บาซีมะห์ สอเละห์   

10 อรอนงค์ ชาจิตะ   

11 มาฮามะนุส มะซอ   

12 นฤมล ยับ   

13 รัชนี ชัย   

14 ฟาดีลา ดอเลาะ   

15 สิริรัตน์ ลิ่ม   

16 วรรณา อุศมา   

17 มูรณีย์ สะอิ   

18 รอฮานา แวยีงอ   

19 วิลัยวรรณ์ ทันยา   

20 บาฮารี อีบอ   
 


