
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 26/11/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ประสิทธิ์ ย ำยวญ   
2 ไพรัตน์ โสภำ   
3 จงรักษ์ ธำตุค ำ   

4 วิลำวรรณ ทิศแดง   

5 เพลินจิต พรหมบุตร   

6 ศจิ แซ่เจำ   

7 มุสสีมะห์ เจ๊ะแว   
8 ฐิติกำร ภัทรวงค์   
9 ขวัญตำ แซ่เลี้ยว   

10 ทิพวรรณ จรุงจิตร   
11 อุมมีกัสสุม นำมสำมนวล   
12 เทวรำช สำรฤทธ์   
13 แยนะ ดำแก   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 29/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 สุชัญญำ โคตมี   
2 ปวีรำ ศิริสิมะ   
3 ณัฐฏฐณิชำ อมรพิริยะกรณ์   

4 ประไพ ยิ้มไธสง   

5 เจริญ กุณกำศ   

6 มำลี แซ่หลี่   

7 เจ๊ะหม๊ะ มะสำแม   
8 นิภำพร จันทร์มณี   
9 สำยสมร เขียวเงิน   

10 จุรี จันทร์ชู   
11 ลำ อ้ึง   
12 นูรีย๊ะ วำเย็ง   



13 ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ   
14 ศุภัคษร ทองสุขนอก   
15 เครือวัลย์ แซ่โล   
16 มะลิวัลย์ เชอมื่อ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 30/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ดุษฎี เซอร์ริทสเลฟ   
2 ดำวไสว จำรุมำศ   
3 เกศเกศำ อุยี่   

4 ซะอำรีย์ แวสุหลง   

5 ปำตีเมำะ แยนำ   

6 ยุพิน ชำง   

7 ดวงใจ เตียวห์   
8 ซูกีรำ เจ๊ะมะแอ   
9 ณหทัย ปัญญำค ำ   

10 สัสวำนี สำแม   
11 หมีจู มีแล   
12 ชลันพร เจริญนำม   
13 สำคร จันทร์ทองค ำ   
14 บักรู อำแด   
15 วิภำดำ แก้วเขียว   
16 สุทธำทิพย์ เลิศภคิน   
17 เสำวนิตย์ ยอแจะ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 01/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 สุนิษำ แปยำว   
2 นำรี สมุดควำม   
3 นพรัตน์ ชูกลิ่น   



4 อำรีวรรณ เชื้อวงค์   

5 ตรรกวิทย์ ชูจันทร์    

6 อดิศร คงคล้ำย   

7 เพลินตำ มัณฑนำพร   
8 จ ำเลย โพสลี   

9 นิศำ วงศ์จันทร์มำ 
  

10 มนต์ บุญมีรอด   

11 กำมีล๊ะ ลืองิ   

12 ทิพวรรณ อ่อนสมำ   

13 รินลณี อำยิ   

14 เสฏฐวุฒิ ถนอมชำติ   

15 เวสำรัช นันทวิวธุสำร   

16 มีนำ สำมะ    

17 รินทร์จง มีชัย    
 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 02/12/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ชโลธร แซ่เตง   
2 โรซ่ำ แฟร์รำโร   
3 พวงเพ็ญ แซ่อ่ึง   

4 อำมีเนำะ เจะหนิ   

5 วันทนีย์ แซ่เลำ   

6 อำอีซะห์ สำเลง   

7 รุณณีย์ ฝำสีน   
8 มะยม ไว   
9 สมใจ แซ่อ่ึง   

10 ฮำซือหม๊ะ มะนอ   
11 หรอสีหย๊ะ บินฮำชิม   
12 รุสมำนี มะดือเระ   



13 รณัฐวรรณ อิสรธนธีรกูล   
14 สมิตำนันดำ อุดเถิน   
15 อรุณี รอเหมมัน   
16 ณัฐกำ แซ่ตั้ง   
17 นฤมล แซ่ลิ้ม   
18 อลิสรำ เสนำฤทธิ์   
19 แยะนะ เจะมะ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 03/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 กัลยำกร ชมภูสว่ำง   
2 สุขศรี แซ่โยว   
3 กนกพร แก้วทุ่งมน   

4 รำตรี ปะติเก   

5 มีนำ ทองเลิศ   

6 ธนะวัฒน์ อักษร   

7 จ ำปำ สินเนตร์   
8 รัชติยำ เจ๊ะแต   
9 ชวินันท์ ปวนค ำมำ   

10 สุกัญญำ วงษ์สุวรรณ   
11 กมลภพ เอมศรีกุล   
12 ชบำ พุทธำ   
13 ยำนียะห์ ดือรำซอ   
14 มยุรี ปูเต๊ะ   
15 อำณียะห์ สะแปะอิง   
16 อูวำยส์ ดอเลำะ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 07/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1  ลำตีป เจ๊ะและ                  



2 นูรมำร์ ยะโกะ   
3 จำมรี คงเสรีรัตน์   

4 มีดำ มะแอ   

5 นงค์นุช ปันศรี   

6 ตีพะ ตำเฮ   

7 รอบียะห์ ดอเลำะ   
8 อนันต์ เปำะซู   
9 ซอลำฮูดิน ดอเลำะ   

10 อำมีเน๊ำะ เซะนำรำเซะ   
11 ศรีออน วอง   
12 พรรณี สมภำร   
13 จำรุชำ เศรษฐนันท์   
14 สุชำดำ จักรบุญธรรม   
15 ขวัญดำว ทองอ่อน   
16 นัญกำนต์ หอมระรื่น   
17 ทองสุข แก้วมณี   
18 อิสลียะห์ อำแซ   
19 มีเน๊ำะ มะระ   
20 อีกอย แซ่ฟุ้ง   
21 กำญจนำ บุนนำค   
22 ภำดำ ลำภรัตนวิบูลย์   
23 ฮำฮำมะอำลิฟ ดือรำนิง   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 08/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ปริยำณี บัวประเสริฐ   

2 มูฮัมมัดฟำนี ดอเลำะ   

3 เบญจ์ เจริญศักดิ์ 
  

4 ดวงพร เชียงทำ 
  

5 อำนูซี จูมะ 
  



6 นำสือ อึ้ง 
  

7 ชลิตำ เฮิง   

8 นำเดำะ ปอซำง   

9 มอยือน๊ะ แมแล 
  

10 เจ๊ะตำ ยำรันต์   

11 ผกำมำศ ต้นศรี   

12 โทนี่ ณบุญ ไบลี่   

13 ชำลิสำ จันดำวงษ์   

14 สุรีรัตน์ เพ่ิมทอง   

15 อัสมะ ตำเย๊ะ   

16 สมรัก ชัยวัน   

17 ชิตพล หล่อไพบูลย์   

18 วิไล สว่ำงวงศ์   

19 กรรณิกำร์ กลัวผิด   

20 สุมัตรำ อินพรหมมำ   

21 ธิดำ แซ่ฮอน   
 

 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 09/12/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วิรมณกำนท์ ภังค์   
2 ฐิตำรีย์ ค ำนึงเป็น   
3 สำรีนำ เจ๊ะแม   

4 พัชรินทร์ ค ำยวง   

5 ทิพวรรณ แก่นจันทร์   

6 พุฒิชัย ศรีพิทักษ์   

7 นูรอำซีกีน รักษ์ปรำชญ์   
8 อำอีสะ วำนิซอ   



9 อำรยำ รุณลำศรี   

10 ซุลกิฟลี มะแด   
11 มูฮ ำมัดรีซี เจ๊ะเลำะ   
12 สมนึก เกีย   
13 สุภำวดี แซ่เต็ง   
14 อำมีเนำะ โตะตำหยง   
15 ธนำพร เชำวน์เลิศ   
16 รัตนำวัล แซ่โฮ   
17 วิเศษ อำจรัมย์   
18 ภูมิมี อยู่ใจ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 13/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 วิไลพร แก้วปุ๋ย   
2 มยุรำ แซ่ถัง   
3 กนิษฐำ อ้อมแก้ว   

4 ยูรีเย๊ำะ ดีตรีเพชร   

5 หรรษำ บินบือรำเฮง   

6 ศิวำวุธ สุวรัตน์ชัย   

7 สดใส หนูมณี   
8 นริศรำ สวัสดิกุลวัฒน์   
9 รอฮำนี พันธุ์สะ   

10 วันอำอีซะห์ เจะเลำะ   
11 สะปีอี วงค์มณี   
12 อริศรำ เหลำอ้อ   
13 อำอีดะ มะเร๊ะ   
14 สำรีปำห์ โซะ   
15 วรำวรรณ อวยพรเจริญชัย   
16 ศรีสมัย พิณโสภำ   
17 คอมือเล๊ำะ ตำเยะ   

   



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 14/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 นวนันท์ คงปัญญำทิพย์   
2 จันทร์จิรำ แซ่ว่ำง   
3 แวนะ สุหลง   

4 อำมีรูน สะมะแอ   

5 มูฮัมหมัดโอรีพี เจะนิ   

6 เจ๊ะรอเม๊ำะ อุมำ   

7 ศิริเกษ เชำ   
8 มยุรี เชำ   
9 มำรีเย๊ำะ มะยูโซ๊ะ   

10 สำยรุ้ง ศรีวงค์พรรณ์   
11 สตีฮำวำ สะแลแม   
12 รัชนีวรรณ ยนต์สุวรรณ   
13 ฟำดอรี มะลี   
14 ห่ำวฉำว เต   
15 พิศมัย ฝักแต้   
16 กำญจนำ สร้อยทอง   
17 ลัดดำ สมบูรณ์   
18 สุไมยะห์ มำปะ   
19 บูผ่ำ เหวยยื่อ   
20 เอวลิน ดำลีน วอง   
21 นูแอล ลี่หญิง ลิม    
22 ซุลฟำ อำลี   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 15/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 บุษใจ ใจมำ   

2 ศิรินทรำ อเนกจินต์   



3 นิศำรัตน์ จุลสุวรรณ 
  

4 ณัฐชำ ทวีภิรดีส ำรำญ 
  

5 ภณิดำ ไชยมงคล 
  

6 ปิน บุญชื่น 
  

7 วีรยำ เลำล ี   

8 วำรุณี บำงศิริ   

9 นูรออำทำลีนย์ สะมะแอ 
  

10 แมะสง ดือเร๊ะ   

11 ฐิติมำ หลวงจันทร์   

12 เบญจมำศ บัวทอง   

13 พัชรี ทวีสินธิ ์   

14 น้ ำทิพย์ แซ่หลู่   

15 แมะสะ สะแต   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 16/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อำเส่อ โห   

2 วรัญญู ฉันทะวิบูลย์   

3 อำฮ ำมะ เจ๊ะเด็ง 
  

4 สินมหัต ซ้วนเล้ง 
  

5 เจณณิสตำ ขจรบริรักษ์ 
  

6 เดเวนน์ ไชยบ ำรุง 
  

7 นูร์อัยนี ยำมำ   

8 สุธิดำ แซ่หยี   

9 หอม ปันติ๊บ 
  

10 จิตนำ ชัวร ์   

11 อุสมัน แวอำยี   



12 นัสรียำ สำแม   

13 นิภำพัฒน์ รูปแกะ   

14 อับดุลรอมัน ยูโซ๊ะ   

15 สุริยำวดี เมฆสีทอง   

16 ฮีซำม รอดิง   
 


