
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 29/09/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นารีรัตน์ อินแก้ว   
2 ปรีชญา นามฮาด   
3 ญานี ภูสินติกมล   

4 มาซีเตาะห์ เจะมะ   

5 มามะ มะลี   

6 มนัญชยา ระเด่น   

7 สุวรรณ สะมะแอ   
8 นาริมาน นิตีเมาะ   
9 นงนุช บุญธรรม   

10 ซูไฮลา หะยีอับดุลลาเตะ   
11 แมะเยาะ ดอแว   
12 ไลลา กาเจร์   

13 ศศิธร อ่ินเทา   
14 บูรพา ธนขจร   

15 มณฑาทิพย์ ลีละวนาเศษรฐ   
16 สุขุมาล แปลงรัตน์   
17 ซูนิรา สาแม   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 30/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ศศิธร แซ่ย่าง   
2 มูฮัดหมัด ฮุสไซนี ประเสริฐศรี   
3 แจ่มจิตร ประเสริฐศรี   

4 อัฟรีนา มะดีเย๊าะ   

5 มาลาตี สะมาแอ   

6 นูซีรา เปาะแม   

7 กนกพร สุนทรมั่งคงศรี   
8 มุมีนา หวันแสล๊ะ   



9 คารีเยาะ มอซู   

10 ฮารียา หวันแสล๊ะ   
11 จิราภรณ์ แก้วบรรจักร์   
12 สายพิน อยู่รอย   

13 อาบิน อาแวกือจิ   
14 นูรียะฮ์ ดือเระ   

15 ซานะห์ หัดขะเจ   
16 ยงยุทธ์ สอิด   
17 ตูแวดาโอ๊ะ ตูแวบือซา   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 1/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 อับดุลรอมัน บือซา    
2 จินตนา เรืองทอง   
3 พิชชาภา แซ่จิว   

4 อาซียะห์ มอลีกา   

5 เจนนิตาร์ จริตงาม   

6 ใจทิพย์ ชื่นเจริญ   

7 รอฮานี กาลอ   
8 ตีปะ สาและ   
9 อาหลั่ง แซ่หม่า   

10 เนาวรัตน์ มตุริมย์   
11 รสสุคนธ์ ดาเสริฐ   
12 วาสนา สุระเสน   

13 ศิริพรรณ แซ่ย้าง   

14 สาปีย๊ะ เจะเด็ง   

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 4/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 นันทิช เสงี่ยมพันธ์ศิริ   
2 ณัฐวุฒิ จันทร์อินทร์   
3 อังสุมารินทร์ ปัญญาแก้ว   

4 ต่วยรอเซะ ต่วนเด็ง   

5 ซอด๊ะ เหลาะหมาน   

6 สุวนันท์ สีจัน   

7 นงคราญ ลู   

8 ตาเร็กอาซีด มูฮัมหมัดยูโสบ   

9 เครือพันธุ์ สันติปิยกุล 
  

10 กูโนรดียานา โซ๊ะรี   

11 ยารีย๊ะ แดเบาะ   

12 วิภา แซ่ทั้ง 
  

13 รอฮานี เจะแต 
  

14 ลาตีฟะห์ อุมาร์ 
  

15 น้้าฝน ศิริวงษ์ 
  

16 อามีนา มะประสิทธิ์ 
  

17 สุวิภา ราชโสภา 
  

18 ชลธิชา ลวิ 
  

19 สมัย ลี 
  

20 ส้าเนียง แสนสุภา 
  

21 รุสดี้ หมู่เก็ม 
  

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 5/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มาหะมะซาปาวี อับดุลเลาะ   

2 อาดือนัน บินปะดอร์   

3 กอมารีย๊ะ มูซอ 
  

4 ซีด๊ะ บินดือรอแม 
  

5 สาลีฮะ อาแว 
  

6 วิสุดา จดจ้า 
  

7 รอวีหย๊ะ กะโด   

8 นคร ทุมสงคราม   

9 สมพร ตัน 
  

10 มยุรี อรัญโสต   

11 ซามีฮะห์ หะยีขาเดร์   

12 อาหมื่อ แซ่ย่าง 
  

13 สะปีนะ สาแลมะ 
  

14 ปริมล สุกสว่าง 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 6/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ยาวาเฮ ตาเล๊ะ   

2 ฉลอม นาคพันธ์   

3 รลลนา บุญพจน์ 
  

4 ทัศนียา ศีภิญโญ 
  

5 รูฮานี เจะหะ 
  

6 พัชรี กุลดี 
  

7 ดาลิน ขันรุ่ง   



8 ศราวุธ เคนประคอง   

9 เดือนดารา แซ่ลี 
  

10 ดารณี บุนนาค   

11 จุนหาว จัน    

12 ศรีพรรณ ชุ่มจิตร  
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 7/10/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 วรเกตุ ชุ่มกาศ   

2 อ้าพร ประดับเพ็ญแข   

3 โสภา จิว 
  

4 มูหะมัดยูโซ๊ะ ลุมุ๊ 
  

5 ธัญชนก แซ่ตัน 
  

6 เสาวลักษณ์ ชาติเผือก 
  

7 สาธิกา ระวังทรัพย์   

8 ภัทรพร พลโสภา   

9 ปาตีย๊ะ ตาเย๊ะ 
  

10 วรรณรักข์ สาระวิถี   

12 รอฮานี อาแว   

13 วาลีด แปซา   

14 สุนิตสา ดิษฐสระพงค์   

15 มารีแย เยง   

16 ธนาลักษณ์ ฉะกระโทก   

17 นุสรา ชมบุหงา   

18 สมุตรา ศรีวรรณะ   

19 ศิริลักษณ์ บุญญนุสนธิ์   
 


