
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 ค ามา โยคาแฮ   

6 สุพัตรา นวมพิพัฒน์   

7 พาตีเมาะ สาแม   

8 หึ่งฤทัย กันธิยะ   
9 ประทุม แมลงผึ้ง   
10 ธมณณัฏฐ์ เหมพัชรสกุล   
11 อ้อย กองค า   
12 เจนจิรา ขาต่าย   
13 ศิรินันท์ จ าปาโอก   
14 ศศิภา กองค า   
15 มลิวัลย์ ปัญญาสวัสดิ์   
16 นวล ลิม   
17 อุษา หอมหวาน   
18 เปรมฤดี ประสันแพงศรี   
19 มีแย กาแจ   
20 มัรญาน สาแม็ง   
21 ฟาดีละห์ แวเด็ง   
22 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 อะหมัดบาซีร โต๊ะลูโบ๊ะ   

14 พาบีย๊ะ โต๊ะลูโบ๊ะ   

15 มณี สมเด็จ   

16 ทิพวรรณ แสนณรงค์   

17 รอฮานา สะมะแอ   

18 กัญญรัตน์ แก้วมีผล   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 27.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ปิยนุช ทิพกองลาด   

2 สุมนรัตน์ เค้าสีดา   

3 เพ็ญ ชุนตระกูล 
  

4 ทองผัด วุน 
  

5 ญาณิศา อาจญาจารย์ 
  

6 วินัน แซ่ลู 
  

7 ปราณีจ ยับ 
  

8 ชฎาทิพย์ เมฆปั้น   

9 สานารี ยู   

10 วริศชา เจริญเลิศสิริวณิช   



11 ชนาพร ศรีเพชร   

12 เชียร์อแมนด้า อิฟฟานี สุขสวสัดิ์   

13 ฐัติกานต์ เจริญรมย์   

14 เฟาซียะห์ สะมะแอ   

15 สุวิมล ภู่แส   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 30.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วิไล เพ็งอารี   

2 ชัยวิทย์ ทุนมนตรี   

3 กัญญณัฐ สอนสิงห์ 
  

4 หอมนวล เฉิน 
  

5 อัษฎาวุธ สุยะนาง 
  

6 พาซียะห์ เจ๊ะเต๊ะ 
  

7 ยาวารีเยาะ เจะนิ 
  

8 พิจิตรา อุ่นอก   

9 อัสมา ฮินนะ   

10 กุสุมา ณรงค์ฤทธิ์   

11 พรรณี ใจนันต๊ะ   

12 รือสนิง มะ   

13 ตะวัน เล่าย่าง   

14 อาแอเซาะ สาและ   

15 เบญวรรณ กูดพู   

16 หนึ่งฤทัย แตงหิรัญ   

   

 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 31.05.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มณีรัตน์ โสดาโคตร์   

2 ศรีนวน แซ่ลิม   

3 สาลูวาห์ มะระฮาแม 
  

4 เหมียว หนันต๊ะ 
  

5 อารยา ภัทรกุลชานันท์ 
  

6 พิกุลทอง สุโพธ์นะ 
  

7 เอริค คริชเตียน เอบราฮัม 
  

8 มะกาแม เจ๊ะอุง   

9 อดิศักดิ์ แซ่ย่าง   

10 วิไลวรรณ แซ่ย่าง   

11 เบญมาศ ก่อฮ์   
 


