
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 28.01.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จามจุรี ปัญญากาบ   
2 ค าพันธ์ แซ่ฟง   
3 อริชา งามแพง   

4 ภควรรณ แซ่โคว้   

5 บาลอนดิ อัฑฒ์ มูซีล่า   

6 นิฮาริซะฮ์ อิสอปุเต๊ะ   

7 นูรซูไฮดา เจะโซะ   
8 รอกีเยาะ เจะบู   
9 ศศิพิมล แซ่เล้า   

10 มณเฑียร ซาววาปี   
11 อาถาว แซ่หลิง  
12 ชนิตา ร่องตอง  
13 ดรุณี เซา  
14 รูฮานา สามะ  
15  นภัสราวดี เพชรพิพัฒน์  
16  อากีม ศรีสงสาร  

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 31.01.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ปรียาภรณ์ อินทรชิต   
2 ธัญญฐาน์ คุณวัฒนานนท์   
3 ฟัยซา รายอลือแมะ   

4 รัชนีกร จันทรเสนา   

5 ไพริน เรือนค าจันทร์   

6 อังคนา มณีหยก   

7 สุนิสา สะเสนา   
8 นูรี สาอะ   



9 อามีเนาะ หะยีดือเร๊ะ   

10 ธนกฤต สุริยวิศิษฎ์   
11 หนูสิน มาสุข  
12 มาเรียม จันทร์ธรรม  
13 อุบล อูเซ็ง  
14 อรวรรณ นาคีน  
15  กันต์กนิษฐ์ โสมโสรส  
16  อัมหลี สู  
17 ธวัชชัย ดลเอ่ียม  

 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 01.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วราพร บุญจอม   
2 ซูไรดา มะโซะ   
3 นิตยา นิเดร์หะ   

4 พาตีฮะห์ เด็งลา   

5 บงกช หมายต่อกลาง   

6 นัฐพล เบญฮาริศ   

7 รอปีอ๊ะ มามะ   
8 วัชรี ที่นามาก   
9 สุนีย์ เตะปูยู   

10 เอานี วาหะ   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 02.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ยุพา อมรอุทัยกุล   
2 นิภากร ศิริบุตรวงค์   
3 มูหมัดซูไฮมี มะดาโอ๊ะ   

4 มะรอซี เง๊าะ   



5 ติ จะแต๋   

6 สีตีอาอีเสาะห์ หามะ    

7 พยอม ธรรมปัญญา   
8 ซึตึฮายา มะลี   
9 ธัญทิพย์ รอบสถิตคีรี   

10 เรืองวิไล เมียกขุนทด   
11 อัยนาอ์ จันทร์แรม   

12 สุธินันท์ นิราชรัมย์   
13 ชาตือนา ยูโซ๊ะ   

14 อุษา โลว   

 

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 03.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จันทร์จิรา กุระธรรม   
2 อสอีเสาะ บากา   
3 อุไร นานอน   

4 เซียวซี ชาน   

5 เซียวจิง ชาน   

6 ฮาน่า รัตน์พันธ์   
7 พัชรี ขยันกิจ   
8 ฐิติมา ปาหลวง   

9 ซารีปะห์ มูหนะ   
10 อุบล ก าจัดภัย   

11 สายพิน ปินทรายมูล   
12 เกศรา มาลี   

 

 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 04.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ประคอง แสนะ   
2 เกี๋ยว แซ่เฉี่ย   
3 สไบ แซ่ตัง   

4 พีอ๊ะ มีมะ   

5 สุนันทรา แซ่ห่วง   

6 สมัย อินทะศรี   

7 นนธิชา สามล   
8 ศศิร์ธัญ แซ่เจียว   
9 สารีฮะ มามะ   

10 มาตีตอห์ แวดอเลาะ   
11 บีเบ๊าะ ลาฮามะ   

12 ดลนภา ยุติรักษ์   
13 ดอกรัก ลิ่ม   

14 ปพน ศรีอ่อนหล้า   

15 อลิสา อาลี   

16 อาลียา อาลี   

17 รุซนา สาแมแน็ง   

18 รชยา หีมสุวรรณ   

19 อดุลย์  สะนิ   

20 จ่างซ่าน ลอห์   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 07.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อาหามะ ดือเร๊ะ   
2 ณิษา เฉพาะธรรม   
3 นารี นาทันใจ   

4 ไซด๊ะ กาหลง   



5 อับดุลเลาะ เต๊ะเย๊าะ   

6 วนิดา ชิณบุตร   

7 นิภาวรรณ บุญวงษ์   
8 นฤมล พลธิแสง   
9 แยนะ สินง   

10 ปิยะดา ธิใจ   
11 อัสมานี มามะ   

12 ยูฮารี เง๊าะมูซอ   
13 นิศา งุ้ย   

14 มาซีเต๊าะ ดาโอะ   

15 กันยาพร ศิริณากร   

16 อัมรัน ยา   

17 มินตรา จันทร์ชมพู   

 

 

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 08.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สนาสิริ ยะสาย   
2 ปนัดดา หวังทอง   
3 ซูใบด๊ะห์ กาเดร์   

4 ธัญชนก นวนอ่อน   

5 แมะสีตาม๊ะ ลงปาละ   

6 ธัญลักษณ์ จันทะบุตร   

7 นุรลี มามาตร   
8 ลุต เจ๊ะอาแซ   
9 ถนอม ชิน   

10 แวปะสีหยะ แวหะยี   
11 เสาวลักษณ์ แซ่หลี่   

12 อสวรณ์ ลก   
13 มะแอ ลาเตะ   



14 ฮัสนียะ เด็ง   

15 อิสมาแอ คอยา   

16 ศิรญา เชาวรัตน์    

17 นูรือมา รอนิง   

18 โนรีซัน ปูเตะ   

19 บูดิง ลืองิ   

20 สุลกิฟลี เปาะและ   

 

 

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 09.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มะซง มะแซ   
2 ฟาตีนะห์ ตาเฮ   
3 มูฮ าหมัดซอฟี ดีนาลี   

4 มะลี เวาะและ   

5 อามีน แปะแนะ   

6 ไฮเสาะห์ ดอเลาะ   

7 สงบ ว่อง   
8 ซูเฟียน อาแว   
9 สุพิชญา ช้อยชด   

10 วรรณภา จันเบ้า   
11 อาแอเสาะ ยูโซะ   

12 มานพ ตาบ้านดู่   
13 นงนุช ศรีหอม   

14 ดวงพร แซ่ติ้ง   

15 คอีเย๊าะ ดูวาเห็ม   

16 โรซาน อีซอ   

17 ซูรียานี แยนา   

18 ดวงกมล แก้วมา   

19 เบญจวรรณ ยาลือ   

   



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 10.02.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จุไรรัตน์ ซอ    
2 วิรัตน์ดา สิงหาศร   
3 มณีรัตน์ รักเสน่ห์   

4 วรัญญา มาใบ   

5 หุ่งชิง แซ่ลี่   

6 กอลีเย๊าะ นิเซ็ง   

7 ธิติยา สุทธิ์สน   
8 ณิรัญญา กิติราช   
9 ปิยะนุช ฝางแก้ว   

10 วิไลวรรณ เพ็ญจันทร์   
11 วรรณา เตชะบัญ   

12 เบญจวรรณ ไทยโกสุม   
13 ณัฐกฤตา สวยจันทึก   

14 ดอกแขม จะนู   

15 สุนิษา ณ พัทลุง   

16 วิมาลา พุทธวงค์   

17 รออีซะห์ แวมะลี   

 

 


