
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 28/12/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ยุกยิ่น แซ่เซีย   

2 เบญจมาศ มะริโค   

3 ภัทราภรณ์ หน้าใหญ่ 
  

4 รจรินทร์ ปุผาลา 
  

5 มลิวรรณ โฉมเฉลา 
  

6 มีนา เผ่าฉนวน 
  

7 วรรณษา ยังมั่ง   

8 อารีย์ แซ่ชี   

9 ปาตีเมาะ หมีดยะมา 
  

10 จันทร์ฟอง คู   

11 ล าไพร ใสสะรัง   

12 วิภาดา แซ่ตั้ง   

13 เรยัน ซาฟานาจาซาอุด   

14 สุพิน แซ่ยับ   

15 เพชรวิไล บุญมาภักดี   

16 เรณู ซิงห์   
 

 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 29/12/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กัญณัฏฐ์ โชติธินิพัฒน์   
2 สุกันญา บุพลา   
3 บุญส่ง จิว   

4 อภิชาติ คงแก้ว   

5 ปราณี โก๊ะ   



6 ไมตรี สีดาเดช   

7 ชโยดม สุขงาม   
8 สุภาพ ทองค า   
9 แสงเดือน กิติสาย   

10 ปรียานุช นิลภูเขียว   
11 อภิญญา มาลัย   
12 จิรภิญญา วรไวย์   
13 มูฮ าหมัดบัยดี อาแว   
14 กิตติมา แก้วโกมินทร์   
15 วารีเยาะ วายีกา   
16 ปัทมา สาแม   
17 ปัทมา อ่อนไทย   

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 30/12/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มาลี แรงจริง   
2 น้ าค้าง ลิว   
3 มามิลด้า จิตรภาค   

4 ปานจิต บุญกาวิน   

5 รุจิเรจ ทาวงศ์ยศ   

6 อาตีนา ดอนา   

7 มาหะมะ กูวิง   
8 นูรีซัน ดอเลาะ   
9 โบว์ สีนิล   

10 นูรียะห์ บินดะแซ   
11 บือราเฮง ยีเด็ง   
12 บีบะห์ ดาราแม   
13 พิศมัย ผาจวง   
14 พิศมัย ภิระบรรณ   
15 โลแมล เรืองมนตรี   



16 อับดุลเราะมาน หะยีอาแว   
17 กฤติยา นันทิยากรณ์   
18 ไพลิน จันทร์นวล   
19 สมคิด รอบรู้   
20 พิมล ศุภสังข์   
21 สุนทร มูลอาษา   
22 จิตติพร ธราพร   
23 วัชระ เขียวอ่อน   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 04.01.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ปทุมมา เพียสังกะ   
2 ศิริธิน์ศรี วิญญา   
3 สุพรรณี นาคนนท์   

4 อะสัน หนิเหม   

5 ปิณฑิรา ยง   

6 ประดิษฐา ซุ่นสุวรรณ   

7 เกษราภรณ์ ภักดี   
8 อานัส ซะฟิร   
9 วลัยลักษณ์ ด้วงไพร   

10 เบญญาภา เครือธิ   
11 อังติยา ตาอุโมงค์   
12 อาซานี มะกูวิง   
13 สายสร้อย โอ   
14 อิสมะแอ สามะ   
15 อัรฟาน ยาโง๊ะ   

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 05.01.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุพัทธมน ลีนุรัตน์   

2 แยนะ เจ๊ะซู   

3 พิกุล สุภาวงค์ 
  

4 นูรอาซีกีน สาและเร๊ะ 
  

5 ดลยา ชนากลาง 
  

6 เอมวิกา น าพา 
  

7 ณันทิชา ศุภนันท์ธนัตถ์   

8 สายพิน มิ่งขวัญ   

9 ซีตีอ าเร๊าะ ซูเด๊าะ 
  

10 เกศสุดา หัสดี   

11 สุรีย์ ยีป   

12 ชนม์ปวีณ์ ฮาดชมภู   

13 ปิยชน เมล์ทาง   

14 ฟารีด้า เจ๊ะแว   

15 สะมะแอ ยูโซ๊ะ   

16 มูฮัมหมัดสาอุดี ละเง๊าะ   

17 ชนม์นิภา พัวพันพัฒนา   

18 กัญญารัตน์ เลียว   

19 รอบีอ๊ะ ล่ าสุณีกาญจน์   
 


