
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 23/04/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ชัยพิพัฒน์ หนูสวัสดิ์   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 26/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 พรธิดา บุญเฉลียว   
2 สุรางค์รัตน์ ชินเชษฐ์   
3 มูฮ าหมัดซูอัยมี มะลี   

4 กัญญ์วรา สุทน   

5 ระพีพงษ์ ครุฑปักษี   

6 จุฑารัตน์ หนูเชต   

7 ปรียานุช เลียน   

8 นิชาภา อัชฌารักษ์    

9 จิระดา บิลแหละ   

10 ธนิดา เศวตธนเดโช   

11 จุฬาลักษณ์ สอนจ่าใส   

12 ยุทธการ แสนศรี   

13 สุรีตา บินสาอิ   

14 มนัสวี ชื่นนาร ี   

15 วชิรินทรา ศิริพัฒยางกุล   

16 พัชรินทร์ แซ่หยัง   

17 ทิพย์ทิวา กันทิยะ   

18 ซูไลฮา ดรอแม   

19 อ้ีหรัน ชี   

 

 

  

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 27/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 พรภัทรา ธรมขันธ์   
2 ปวันรัตน์ เลายีปา   
3 คีตะ จิระพัฒน์พงศ์   

4 สมศี โกห์   

5 พัชรี มาชัย   



6 วัชรินทร์ มณีรัตน์   

7 กัญญภัทร น่วมพร้อมพันธ์   

8 เจนจิรา แซ่ลิ้ม   

9 นิกีต้า ไนท์ติ้งเกล   

10 ทามิก้า ไนท์ติงเกล   

11 นรมล ตั้งเจริญพงศา   

12 เกศวดี จัวสันเทียะ   

13 กชพร โกมลเปริน   

14 ณัฐพงษ์ ฟักสิทธิ์   

15 อัญชลี แซ่แต้   

16 ธนพร โพธิบุตร   

17 อัฉราพรรณ พูลแสวงทรัพย์    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 28/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ภัทราวรรณ ชยาภรณ์   
2 เครือวัลย์ ชมชื่น   
3 ณัฐกานต์ ตรีสงค์   

4 รอซียะห์ วาแม   

5 อมรรัตน์ พันธุ์ไม้   

6 อ้อมใจ ศิริดล   

7 นวพร นามเมือง   

8 ศิริลักษณ์ ถุงเงิน   

9 วุฒิศักดิ์ กูฏโสม   

10 วนิดา วงศรีชา   

11 สิตีอายา บือราเฮง   

12 น้ าฝน นวลงาม   

13 สุวัยบะห์ ปิ   

14 วลัยพร สิงห์สิริยะ    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 29/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อาสือนะ สะแปอิง   

2 อับลอาซีส ฮะ   



3 ซูกีฟ สะมะแอ 
  

4 ธนากร ขันบุญเรือง 
  

5 เพียงใจ แซ่ลี 
  

6 จารุณี แสนมี 
  

7 กมลวรรณ แซ่ลก 
  

8 ธนสรณ์ หอมค าพัด 
  

9 มาหามะ กาเซะ 
  

10 จันทร์หอม อินสุวรรณ์ 
  

11 นูรีดา เจ๊ะปอ 
  

12 ซารีม๊ะ ปูเต๊ะ 
  

13 กานต์นภา รัตนพันธ์ 
  

14 มรานี มานิ๊  
  

15 นาเดียร์ บินฮาเซ็ม 
  

16 พัชรา ก่อซื่อวานิช  
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 30/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ชญาภา นิธิธีรโภคิน   

2 จริยา ประพฤติ   

3 กุลริศา ภูเงิน 
  

4 สุวนา กาเดร์ 
  

5 แพรวมนีมนต์ แสงจันทร์ 
  

6 อุดม ซื้อสัตย์ 
  

7 เฟาซียะห์ มะดิง 
  

8 พาตีเม๊าะ มะเระ 
  

9 นุรฮาซียัร สาเมาะ 
  

10 อูดา บินอุเซ็ง 
  

11 อนันต์ ดอเลาะ 
  

12 มูฮัมหมัดฮาบีบี ดอเลาะ 
  

13 เอลิเซีย ลี 
  

14 มารีน่า สุขสุวรรณ 
  



15 นัชชา ชุมพงค์ 
  

16 วลัยลักษณ์ วิเศษสุข 
  

17 รอสาลี จาเละ 
  

18 อับดุลรอแม มูสามัญ 
  

19 ลูก้า จูคิก 
  

20 ลูนา จูคิก 
  

21 ศิริพร เวียงสงค์ 
  

 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 04/05/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ศิริพร แถวหมอ   
2 นูรมา ตือบิงหม๊ะ   
3 อาซีซูล ซือแตบาลอ   

4 สาลิณี ดอเลาะ   

5 มายีดะ สาเมาะ   

6 มะกอซี หะยีสามะ   

7 ซูรัยณีย์ ยีเลาะ   

8 สูรไอนี สะแลแม   

9 นนธิกา อาเจ๊ะ   

10 ซารีปะ ยีโกะ   

11 มารียายะ เจะฮะ   

12 ซูรีนา สะมะแอ   

13 รัตนา ไชยโยธา   

14 ซากีเร๊าะ มะแซ   

15 แซร่า มรกต กรีนสปูน   

16 ศศิธร สุขขี    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 05/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ณรวี คู   
2 มาลัย ใจน าปน   
3 รุ่งนภาภรณ์ รูปข า   

4 พรรณี อ่ าแก้ว   



5 สาลือเม๊าะ ยูโซ๊ะ   

6 นูรอัยนิง ดือเร๊ะ   

7 รัตติยา อุระนันท์   

8 นภาพร นามวิเศษ   

9 ณัฐณิชา อินทร์หอม   

10 สกาวัลย์ แสงศรี   

11 น้ าทิพย์ ช่วยณรงค์   

12 สุภาพร กองพล   

13 มะรอกิ การีมะ   

14 วรวรรณ รุณลาศรี   

15 อิบรอเฮง สะตาปอ    

16 ฟิรดาวส์ รัตนพันธ์   

17 คอรียะห์ สามะอาลี   

18 ศศิรดา ทองพรมราช   

19 มาเรีย มะดีซู   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 06/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 อภิสรา ไชยมงคล   
2 แวมูเน๊าะ แวดอเล๊าะ   
3 กาญจนา กัง   

4 รัชนีกร ดวงจินดา   

5 ชลดา ยี    

6 พรนิตา ชื่อเกษร   

7 บูยุม เชือหมือ   

8 สันติภาพ ศรีสุวรรณภิพ   

9 พัชรี สุขเกษม   

10 จันทร์ทา แซ่โฮ   

11 จารุวรรณ จันธิมา   

12 ไซด๊ะ มิ๊เจ๊ะนา   

13 ทิพธัญญา สมัด   

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 07/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ปิยะมาศ ยาปรีชา   
2 ฮิลมี ตาเย๊ะ   
3 สุดา ทนทาน    

4 นุชาดา รอดเหว่า   

5 พัสดี ต๋ามา   

6 ปรางวิลัยพร วิสูงเร   

7 ยุพยง อย่างตระกูล 
  

8 ชุติกาญจน์ เข็มกลัด 
  

9 ประภัสสร พุทธวงค์ 
  

10 บัวยม พุทธวงค์ 
  

11 ธนัชพร เกิดเพ็ง 
  

12 ไซนุง ดาราเซะ 
  

13 นิภาพร ชมเชี่ยวชาญ 
  

14 ชัญญรัชต์ กุมารแก้ว 
  

15 เขมจิรา ยี่ปา 
  

16 ณัฏฐนันท์ ยับ  
  

17 เจนจิรา มูลตุ้ย 
  

18 รัตนาภรณ์ พรมสิทธิ์ 
  

19 นงเยาว์ แซ่ลี 
  

20 ปาริชาติ เนติโพธิ์ 
  

21 อเล็กซ์ สว่างศรี  
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 10/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุดารัตน์ ปัญญา   

2 อรุณี ทุ่มขันธ์   

3 กรรฑรัตน์ ตัน 
  

4 ซีเต๊าะ มะเซ็ง 
  

5 แอนนา อากอสตัน 
  



6 อุไรวรรณ แซ่ฮู้ 
  

7 อุไรวรรณมะแซ 
  

8 อาซิ เจะแมง 
  

9 วชิรญาณ์ ไพบูลย์ 
  

10 มารียะห์ เจ๊ะนุ๊ 
  

11 บีเดาะ เจะมะ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 11/05/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุภัทราภรณ์ ยางหงษ์   

2 นามอ รติมนพร   

3 ก่อหลิ่ง ปซ่โจว 
  

4 มารีแย แวมะลง 
  

5 รัชพล ตันติวรถาวร 
  

6 วรัชยา วงศ์สง่า 
  

7 อุดม โสมา 
  

8 ลักษมี อัศวเจริญชัย 
  

9 หยางเหวยเซว แซ่ย่าง 
  

10 กานต์รวี โพธิ์ทองชัยกุณ 
  

11 ทัศนีย์ เวียงนนท์ 
  

12 จันทร์เพ็ญ แดนไทย 
  

13 จรรยาวัลย์ ไชยมงคล 
  

14 รอกีเย๊าะ บาแด 
  

 


