
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 5/03/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กันตพร เดชะตุงคะ   
2 นุจรีย์ เจริญสุข   
3 ไซนับ เจะสะแม   

4 แมะหมะ ยูโซ๊ะ   

5 ขุนคลัง ตรีโลจน์วงศ์   

6 รัตติกา ทัศนสุนทรวงศ์   

7 พัณนิดา ตุ่นกัน   

8 เฟอร์โรซา อะห์หมัดยู   

9 แยนะ ซีนา   

10 สุวรรณา อ่อนมา   

11 แสงเดือน นามวงค์   

12 จุฑามาศ หอมสมบัติ   

13 สารีมะห์ พงลาเต๊ะ   

14 กันญกร กลสรร   

15 ณิภัชกาญจษ์ พัฒตินันท์อุดม   

16 แจสเปอร์ เซียวเสียง ตัน    

   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 8/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 กมลวรรณ นรพัฒน์   
2 ภัณฑิรา แซ่ลี่   
3 ปาริชาติ ปาระมี   

4 อาหามะ สาอุ   

5 รอกีเย๊าะ ดามัน   

6 นนุช แซ่จ๋าว   

7 ชุติมา ประกอบสุช   

8 รจนา ไชยบุตร   

9 กันญานี แจ่มฟ้า   

10 อุศรานี เบญขกาญจน์   



11 พันทิวา วงค์ชัย   

12 ซีโน่ อ้ึง   

13 พิภพ หงษ์สิริโสภา   

14 เจ๊ะตีเม๊าะ ยาละตา   

   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 9/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 นันทนา แซ่ตัน   
2 ปริยาภัทร จินดาธรรม   
3 นิธินันท์ วรรณพรมพมณ์   

4 พาณิพัชร์ เสนาค า   

5 อาลี สะดี   

6 ฮานีซะ สามะ   

7 รุ่งเรือง ฟอง   

8 เครือวัลย์ แซ่ลิม   

9 ทิพวรรณ มีสุข   

10 รัมภาภัค สือจิตต์   

11 อาบาซ แยนา   

12 แดนิช นาดีม สุขสวัสดิ์   

13 รุบบาบ สุขสวัสดิ์   

14 แคนซา สุขสวัสดิ์   

15 ถมสุข สุขสวัสดิ์   

16 สุวรรณ บาราเฮ็ง   
17 ณัชพัฒน์ ไล้สมบูรณ์   
18 เนตรนภา จันทรา   

19 นิชาภา เลียว   

20 ภัทรพล เสือทอง   

21 ศศิธรณ์ วอง   

   

   

 
 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 10/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ญาณิศา บุญก่อ   

2 มุสตากิม อัปสรสกุล   

3 นฤมล มาปัน 
  

4 วิภาวานี บุรีแก้ว 
  

5 สุภาวรรณ จันทร์นี 
  

6 นิอิรฟาน เจะแต 
  

7 สุวิภา ชฎัขันธกิจ 
  

8 เจะแอเสาะ แยแล 
  

9 รัชณี สิทธิพา 
  

10 ซะฮาน ซะอาด โมฮิบ 
  

11 มัสติกา บินตี้อับดุลลาฮ์ 
  

12 พัชรินทร์ อินชัย 
  

13 อาอีเซาะ ยุนุ 
  

14 วรรณวิมล สุวุฒิกุล 
  

15 สุรัสวดี เวาะ   

16 ฮาเซ็. โดโซมิ   

17 กาญจนา ชัยสวัสดิ์ 
  

   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 11/03/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อายิต เชาว์ลา   

2 ศิริพร สิงห์ทอง   

3 ศุภกิจ ด ารงธนกุล 
  

4 จิดาภา พัฒนา 
  

5 ซาบีน๊ะ ยูโซะ 
  



6 ชาลีน ควาอาจาอุสมาน 
  

7 ศศิประภา ทองสลับ 
  

8 โนรียะ สาและ 
  

9 ชนิดา สิทธิภา 
  

10 จักรพรรดิ์ แร่เพชน์ 
  

11 กัลยานี แร่เพชร์ 
  

12 แมะปะ แซมา 
  

 


