
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 28/10/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ภัณฑิรา ขาวช่วง   
2 อับดุลรอฮิม เจะเลาะ   
3 ปราณี สีมี่   

4 พารีด๊ะ สาเมาะ   

5 ยุพา แซ่ชุง   

6 จาเหมย ซอปู   

7 จิตราพร ฮุยทา   
8 ต่วนฟารีด๊ะ บินสุหลง   
9 ทองดี วอง   

10 กมลลักษณ์ ซอปู   
11 นูรุดดีน ลอเด็ง   
12 รอสีด๊ะ มะลี   
13 สุไรยา บาราเฮง   
14 แก้วตา แซ่ซอ   
15 เรลิน ซินหยี ตัน   
17 สวรส พุ่มแสง   
18 น้้าเพ็ชร แซ่ลี้   
19 ศิรดา สิงห์วงษ์   
20 สีตีมาเรียม แวยูโซะ    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 29/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ศุภนิดา เจริญสุข   
2 ซารีนา กีเยาะ   
3 สุวิทย์ ชารีผาย   

4 ปริญญา ยีด้า   

5 กัลยวรรธน์ เสียงสนั่น   

6 นูรฟาตีฮะห์โรฮานี รอดรวดรื่น   



7 ธัญพัฒน์ ค้าโสภา   
8 ธัญญรัคน์ ถาลี   
9 กัญญา ด้าขุนทด   

10 สมใจ เฮ้าสา   
11 อาหมัด ราแดง   
12 ซออูเดาะ บินวาหะ   
13 เมธาวี อ่อนละมุล   
14 สร้อย กลอนเสริม   
15 หมี่ชง มาเยอ   
16 เพ็ชร์ มหายศ   
17 นูรียะ อุมา   
18 รอสมาน อีซอ   
19 ธัญรดา เจนเขตการ   
20 ดวงใจ สอนแสง   
21 อับดุลนาเซ ดาเล็งมะ   
22 มะลิวัลย์ วงษ์ท้าว   
23 อ้อย ทรายแก้ว   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 1/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ก้านตอง อุปชาบาล   
2 พิทย์ ละทิพย์   
3 จินดา ชินสงคราม   

4 ภริตพร อ่อนแก้ว   

5 วิลาวัลย์ วงศ์จันทร ์   

6 พรรณิภา โกดถา   

7 สินีนาถ ยวงเงิน   
8 พิศมัย ชาปู่   
9 ยูรียานี เจ๊ะอุเซ็ง   

10 สุจิรา แซ่ย่าง   
11 อุมาพร ยิ่งยืน   



12 อารยา น้อยชมภู   
13 มัสกะห์ แอกูยิ   
14 ซะ อะสามะ   
15 พชรภรณ์ ชอบค้า   
16 กฤษณา แซ่อ้ึง   

17 วันณี แบล็ค   

18 ยอด อ้าข้า   

19 ยุพิน แซ่ย่าง   

20 ล้าใย มีลี   

   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 2/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 บงกช สีนิล   

2 นุสรอฮ ดารากัย   

3 อะซือมิ เลาลี 
  

4 วรรณา ธนะพิทักษ์ 
  

5 สุทธะษา อุดมครบ 
  

6 อูลฮูสนา หะมะ 
  

7 วัลย์ณี โพธิทิน   

8 จิงเหมย แซ่ฉ่าย   

9 ซาพีย๊ะ สะแต 
  

10 ธันยชนก สุทธิประภา   

11 ซูไฮดา มะยีแต   

12 ไซนุน เยะ   

   

 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 3/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ฮายีซะ สาและ   

2 มะลินา ชื่นตา   

3 สาม ปัญญาแสง 
  

4 จิรารัตน์ กันทียะ 
  

5 พิยดา หงษ์สิริโสภา 
  

6 รัตนาภรณ์ อินทร์กร 
  

7 ปราณี จันทะกล   

8 รอซีดะห์ สาและห์   

9 กัญญ์กุลณัช แก้วบริสุทธิ์ 
  

10 พิชญ์สุชา อามาตย์   

11 ยารอนา ยูนุธ์   

12 เกศรินทร์ แก้วสร้อย   

13 สายใจ เผ่าตุ่น   

14 สาวิตรี โพธิ์สุพรรณ 
  

15 นันทิยา ชอง   

16 อัสมิง มะเซ็ง   

17 ปราณีย์ แซ่ฉั่ว   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 4/11/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จารี มั่นคง   

2 ซิกยี วูน   

3 ฮาฟีซูล เจ๊ะอามะ 
  

4 โสปริยา ปัง 
  



5 จันทร์จิรา เจริญทั้งไพสิฐ 
  

6 อมรฐากฤษณ์ เชื้อสุวรรณ์ 
  

7 พรสวรรค์ ตัน   

8 ภัทราภรณ์ พฤฒิโกมล   

9 สันณห์นดี พงศ์รักษา 
  

10 มนสิการ ใจหนัก   

11 ธัญสินี ศรีคูณ   

12 น.ส. รูเนียนนา บูละ   

13 เฉลิมศักดิ์ ริมดุสิต   

14 สิรินภา วิสุทธิแสง 
  

15 นาซีเราะห์ เจ๊ะหะ   

 


