
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 03/09/2564 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัยรินดา สะอุ    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 10/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 อภิชาต มาหลาย   
2 แวรีซะ แวสาต๊ะ   
3 พิสมัย ลี   

4 วัลภา มุสิกสาร   

5 อนันต์ สาเล็ง   

6 รอหานา แนยอ   

7 นิตยา แสงดาวฉาย   
8 อิมรอน สะแอ   
9 ดอเลาะ กือมิ   

10 ฮายีรา เด็ง   
11 รอฮานี อาเย๊าะแซ   
12 กัญญารัตน์ เรืองรุ่ง   

13 ปภาดา อันเงิน   

14 รอฮานา เจะยอ   

15 อัญมนี สมศักดิ์   

16 บุศรินทร์ ชินทอง   

17 มูฮัมหมัดอิจลัล บินตีอับดุลลาห์   

18 มูฮัมหมัดอิลมาน บินตีอับดุลลาห์   

19 สตาวอ เจะเหาะ   

   

 
 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 13/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ชนิสรา อินศรี   
2 ชนัญชิดา ทิพพะยะ   
3 รัตติกาล ลี   

4 วาสนา โคตรภูธร   

5 นิตยา ซ้วนเล้ง   

6 ฮานีซะห์ แวนิ   

7 รุชดา ปัตตานี   
8 ภาวิณี แก้วดียิ่ง   
9 เกวลี สันและ   

10 แยนะ เจะมิง   
11 สารีป๊ะ สาหะ   
12 วิธร อาภานุวัติ   

13 พรรณ แซ่ย่าง   

14 จันติ๊บ เจีย   

15 นูรอาซีกิน ดือราแม   

16 กิตติยาภรณ์ สายทอง   

17 จิดาภา งามเลิศกุล   

18 คอลีเยาะ เจะเด็ง   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 15/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 จันทร์ฟอง โรสลันเดวิล   
2 กันยากร มะโนรัตน์   
3 พลับพรึง ป้องปก   

4 อามีนีน มณี   

5 ธนรัตน์ ขันปุ   

6 สุพรรษา สีวันแก้ว   

7 ธติสนายุพา มาบุญชัย   



8 สมลักษณ์ มีสวัสดิ์   
9 สุกัญญา เพ็ชรหาญ   

10 ลักขณา หมัดสมัน   
11 การีมะห์ ยูโซะ   
12 กันยา ภูนุพา   

13 นันท์นภัส แผ่นทอง   

14 พัชรี ยาวิลาด   

15 ยศเจริญ สิงห์เหล็ก   

16 ณัฐรุจา ช านาญ   

17 นิภาวีน ปวงค า 
  

18 สือน๊ะ ตาเยะ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 17/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อ าพร ค าดา   

2 ฟาตีเม๊าะ ลาเตะ   

3 ปีอ๊ะ วาแวนิ 
  

4 สุรศักดิ์ ทิพย์ยอแล๊ะ 
  

5 ปวีณา ลักษณะงาม 
  

6 พัทธนันท์ กลางบุญมา 
  

7 ดวงพร ทองยศ   

8 แวซือลี เจ๊ะสมอเจ๊ะ   

9 อุสมาน ดอนิ 
  

10 ซารีพ๊ะ แมและ   

11 แวดิง แปเฮาอีเล   

12 รัชชานนท์ สุริยศ 
  

13 บุญมา แก้วสุวรรณ์ 
  

14 ฉลาด แก้วสุวรรณ์ 
  



15 วนิดา ละบิลา 
  

16 นภัทรพร ขานหยู 
  

17 ปาตีเมาะ ปาเนาะ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 20/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 จิตรตะญา แก้วโวหาร   

2 ซีตีแอเส๊าะ ดอเลาะ   

3 ภูวนาถ นิยมเดชา 
  

4 มอเสาะ อาแว 
  

5 อิบรอเฮง แวกะจิ 
  

6 วาริษา สายเพชร 
  

7 ลัดดา มาเยอะ   

8 สุนิตา มือเยาะ   

9 ซุลกีฟลี สิเดะ 
  

10 จามจุรี พุ่มจันทร์   

11 มะดารี เจะแต   

12 สาลินี เบ็ญกัวลัพ 
  

13 ฝาตีเม๊าะ สมาแอ 
  

14 นูรีดา มือเยาะ 
  

15 อรุโณทัย ชอบเงิน 
  

16 เจ๊ะรอเม๊าะ อาเก๊ะ 
  

17 สกุณา หนูศรี 
  

18 สุไหลา วอหะ 
  

19 กัสมีย์ มามะ 
  

20 สุนันท์ ชี  
  

   



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 21/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กัญญาลักษณ์ แสนศักดิ์หาญ   

2 วิไล ออง   

3 ภาวนา สุทธิประภา 
  

4 สาคร ก๋องศรี 
  

5 รุ่งฟ้า ดาบเพชร 
  

6 ทิวานนท์ วงศ์ษาศิริ 
  

7 ปาลิตา เปียงแล่   

8 จุทารัตน์ พลค า   

9 สุดารัตน์ กล่อมบุญ 
  

10 นาดีลา บินหลี   

11 ธัญทิพย์ บ่อเหล็ก   

12 มูฮัมมัดดาอี ดาลี 
  

13 สุมาลี แฮมพังค์ 
  

14 ปิยมาศ หิรัญรังสฤษดิ์ 
  

15 ซูไบด๊ะ เด้งกาเยาะ 
  

16 ชฎาทิพ สีหานาม 
  

17 เจ๊ะกายะ ยูโซ๊ะ 
  

18 จิตรา อมรพิทักษ์สิทธิ์ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 22/09/2564 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ซานียา อาลี    

2 ศิริมงคล อ่อนแก้ว 
  

3 ฌานิตา จันทร์ศรี 
  



4 เจนนภา พรมเมือง   

5 มะลิซ้อน แซ่ลี   

6 อาฟีนี ดีนามอ 
  

7 บุญมี จันธิมา   

8 ศุจิรัตน์ เพชรสุทธิ์   

9 สกาวเดือน จันทร์พริ้ม 
  

10 อรจิรา พรหมทองรักษ์ 
  

11 ภัทธิญาพร คิม 
  

 


