
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 25/02/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ทิพวรรณ คามตะสิลา   
2 อนัญญา แกล้วทนงค์   
3 พรไพลิน อุ่นพรมมี   

4 พรกนก อุ่นพรมมี   

5 นารีรัตน์ ลี   

6 ฟารีดา ใจยา   

7 ธนภัทร มะโนญานะ   

8 ดารณี บากา   

9 กรพินธ์ สุจิณวิวัฒน์   

10 วาณิตา แซ่เจง   

11 รูซียะ ดอเลาะ   

12 อิสมาแอ วานิ   

13 พรภัทรชยากร สุขแซม   

14 นิแม ยีมะเตบ    

   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 1/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 อัจฉราภรณ์ มูลค า   
2 ปราณี ยศน้อย   
3 โสมวดี หมัดนุ้ย   

4 ยุพิน นามศรี   

5 สอแล๊ะ แวนุเซง   

6 นุรลีนา เขร็มแอ   

7 สุนิสา กองทอง   

8 สุรัชนี โพธิ์วันดี   

9 สุวรรณา สันสน   

10 น  าฝน วรรณวัต ิ   

11 จ าเนียร สมสวย   

12 ปาริชาติ ฮารากุชิ   



13 อาฮามะ สะมะแอ   

14 อูแมกลือซง อู่เซ่ง   

15 ลิลลี่ ศรีสวัสดิ ์   

16 หมัดฟาอีส เขร็มแอ   

   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 2/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ฟ้าใส สุขเจริญ   
2 สุวรรณา กัน   
3 อาซีซ๊ะ รอมัน   

4 ชนันภรณ์ รัตน์วิชัย   

5 แวบูงอ สะมะแอ   

6 มายีดาห์ ลาเตะ   

7 สดใส วรรณทัศน์   

8 ศนิตา เลาหมี่   

9 บรรณกร สวัสดิสุข   

10 อนุสรณ์ ศิริวัย   

11 พงศภัค สีแสด   

12 สายฝน อินทะวงศ์   

13 ธณพรรษกมน เลิศคอนสาร   

14 กนกวรรณ มวบขุนทด   

15 กัลยา ก๋าใจ   

16 รอมลี นาแว   

17 คริสโตเฟอร์ ยิไข่ เซี๊ยะ   
 

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 3/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 โชติกา สุขเรือง   
2 นัฐพล ปะวะคะ   
3 ซาซีซาวาตี สะเตงกูแว   

4 มะยูนา อาระเปะ   



5 อมรรัตน์ หานุภาพ   

6 รออัยนี อาแวสานิ 
  

7 สิดารัตน์ ทรงนัฐศิริ 
  

8 นลินทร์ อรรคสังข์ 
  

9 ซ่านลี่ ตัน 
  

10 สุภัคตรา จันทรา 
  

11 รัชนี ไชยสิทธิ์ 
  

12 ศิวพร เปี่ยมรอด 
  

13 สาวิตรี วามะลุน 
  

14 รัลน์ลลิตษิตา วัญชูริกรณ์ 
  

 
 

 

 

 

 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 4/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มนี วงค์อ้าย   

2 มารีน่า แขกพงค์   

3 บัวพา มาดี 
  

4 พีรือซา มะเก๊ะ 
  

5 กีรติยา ปิติสันต์ 
  

6 ฟองแก้ว สิทธิภา 
  

7 เพ็ญศรี ลันกูล 
  

8 นาบีละห์ เจ๊ะดือเระ 
  

9 สุภาวดี แดวชัยภูม ิ
  

10 เกวลิน ฉายศรี 
  

11 รอกีเยาะ บราเฮง 
  

12 อากีซ๊ะ ตาเยะ 
  

13 สรัญญา การช่างท า 
  

14 ริษา หมาดโส๊ะ 
  

15 วชิราพร เจียง 
  



16 ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ 
  

17 ศิริพร บังอร 
  

18 มกรกมล อินทรจิต 
  

19 ณัฐวุฒิ แก้วบพิธ 
  

20 เอวาลิน จิงถง ยิค  
  

 


