
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 20.05.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กนกวรรณ ศรีสนอง   
2 สมพร แซ่อุย   
3 ชุติกาญจน์ เอสลุง   

4 เบญวรรณ สุริน   

5 เซ็ง ต่วนตีมุง   

6 ลักษิกา ตาเฮ   

7 นูรี แวกือจิ   

8 รอฮานี อีซอ   
9 บัณฑิตา สุริน   
10 ลักขณา บุญโส   
11 อรทัย อินตะมนต์   
12 รุสลา มามะ   
13 แวนูรูยานา แวยูโซะ   
14 มิซกะห์ หิเล   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 23.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 พรพรรณ บัญชากิจ   
2 มารียา ยา   
3 ซัลวานี มะเระ   

4 พิมพร อภิบรรณ์   

5 ณัฐรมณ์ ลิ้นลา   

6 สุพรรณี ศรีสุพรรณ   

7 แวววรรณ โสภา   

8 วิไลวรรณ เพชรมี   
9 คเนศร์ บูรณสิน   
10 จิรพรรณ กุลนริศ   
11 รุ่ง กล้าพระจันทร์   



12 แซวลิ่งแซ่หวุ่ย   
13 หัตญา ปานเดชา   
14 ลีออง อินปิก   
15 หนึ่งนุช ลิม   
16 ยุน ว่าห์ ลิม   

17 พรพรรณ หินศิลา   

18 กานดา ม่วงงาม   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 24.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นิรพันธ์ จันแก้ว   

2 นภาพรรณ์ ปวงงาม   

3 นัสธิชา วงค์ขัติย์ 
  

4 กุสุมา เพ่ิมพูนทวีพรัพย์ 
  

5 ธนพร โนนทอง 
  

6 รัศมี อ่อนน้้าเที่ยง 
  

7 มาฮามะรอยาลี โต๊ะอาแว 
  

8 มูหัมมัดสู"ฮมี มะเสง   

9 ใยนะ วาปิง   

10 มะซากี ดอเล๊าะ   

11 รุสมีย๊ะ บือราเฮงบลูกา   

12 วรรณพร พดรัมย์   

13 อาซียะห์ ลือบาจิ   

14 ทัศพร ทวีชีพ   

   

 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 25.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุภา บัวโรย   

2 มารีแย บือแน   

3 คอตีเยาะ ยูโซะ 
  

4 รัตนา จีรศมน 
  

5 สุพัตรา นวมพิพัฒน์ 
  

6 พาตีเมาะ สาแม 
  

7 หึ่งฤทัย กันธิยะ   

8 ประทุม แมลงผึ้ง   

9 ธมณณัฏฐ์ เหมพัชรสกุล   

10 อ้อย กองค้า   

11 เจนจิรา ขาต่าย   

12 ศิรินันท์ จ้าปาโอก   

13 ศศิภา กองค้า   

14 มลิวัลย์ ปัญญาสวัสดิ์   

15 นวล ลิม   

16 อุษา หอมหวาน   

17 เปรมฤดี ประสันแพงศรี   

18 มีแย กาแจ   

19 มัรญาน สาแม็ง   

20 ฟาดีละห์ แวเด็ง   

21 จักรวิชช์ ทองสุข   

   

   

 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 26.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ขวัญหล้า จุง   

2 ดนุดา เรือนสีทอง   

3 นฤมล มุสิเกตุ 
  

4 อารีนา จูนิ 
  

5 คุณากร นานหล้า 
  

6 พิศมัย สายสร้อย 
  

7 จุ๋มใจ๋ แซ่ลี 
  

8 นงเยาว์ ยาหมุด   

9 สุจิตรา กรมแสง   

10 คอดียะห์ วัชรพนาพงศ์   

11 เหนือนิดา สัมฤทธิ์พลโชค   

12 อาเหมอ อายิกู่   

13 พาบีย๊ะ โต๊ะลูโบ๊ะ   

14 มณี สมเด็จ   

15 ทิพวรรณ แสนณรงค์   

16 รอฮานา สะมะแอ   

17 กัญญรัตน์ แก้วมีผล   

   
 


