
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 06.01.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุนิษา ท านักสุข   

2 โมหลิน ตัน   

3 กัญญาภัค กลิ่นประทุม 
  

4 โรสกามีลา บินมะ 
  

5 ซอฟียะห์ หมะสะอะ 
  

6 ธนพร เจริญวงศ์ 
  

7 ซัลเวีย เด่นอุดม   

8 บุกอรี บือซา   

9 ปนัณญา ยีหมะ 
  

10 สุวรรณา ผลพฤกษาสกุล   

11 อาดือนัน ยะโกะ   

12 คอลีเม๊าะ ยะโกะ   

13 จัสมิน สันสาคร   

14 ตูวันรอเมาะ นิมาแด   

15 สนอง ลี    

16 ลิขอ สนเส็ม   

17 รอกาย๊ะห์ ดอเล๊าะ   

18 จารุวรรณ เครืองวงค์   

19 ดวงฤดี เจียง   

20 อามีน๊ะ มาลียัน   
 

 

 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 07.01.2565 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มารียะ หะ   
2 จันทร์เพ็ญ เหล่าฆ้อง   
3 ฮุย เหวิน อ้ึง   

4 ทิพวรรณ ทิเริม   

5 ไซด๊ะ หะยียามา   

6 อามีเราะห์ เจะแต   

7 รุสมีนี แยนา   
8 จันทร์หอม ตัน   
9 กัญญารัตน์ แซ่อ๋อง   

10 ปราณี ออน   
11 ภิญญาดา พนิตด ารงกุล   
12 มายีด๊ะ ปะจู   
13 กอซี มามะ   
14 มูฮ ามัดสักรี สะมะแอ   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 10.01.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 เบญจมาศ เอ่ียมวรรณ   
2 อรณิชชา แทนพุฒิพร   
3 กรรณิการ์ ใจมา   

4 ศิริธร วัฒนะ   

5 นิแซ แวหะยี   

6 ศศิธร ป้องทอง   

7 มารีแย แมปอ   
8 การ์ตีนี ยะแซ   
9 อรพิน ทัม   

10 สรินยา เลปนะสุวรรณ   
11 ไซร์ตง เจะฮะ   



12 เมรานี อาแว   
13 สุนันทา ลิม   
14 สิทธิโชค มังกรแก้ว   
15 ลักขณา อาณาประโยชน์   
16 แจ่ม เกิดโมลี   
17 รอยาฮ๊ะ มามะ   
18 รัตติกาล อุเซ็ง   
19 ฉิน อี้ เหิร์น ศรียี่    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 11.01.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ธัญพิชชา วีสมหมาย   
2 จารุวรรณ แกล้วกล้า   
3 อ านวยพร จันทร์หอม   

4 นวย จันทบูลย์   

5 ญาดา โพธิ์ผาง   

6 นาปซียะห์ อูมาร์   

7 ลลิดา วิเศษรัตน์   
8 ศรมัย แซ่โก๊ะ   
9 นิสาอารี กาหลง   

10 รอกาย๊ะ โต๊ะเร็ง   
11 ภีสสร บัวอินทร์   
12 สากีนา สาและ   
13 อับดุลตอเล็บ ราโมง   
14 สุชัญญา วรชาญคุณ   
15 น้ าเพชร พันธ์จรุง   
16 สุพัตรา พรสีมา   
17 นันท์นภัส มะริโค   
18 วันเพ็ญ แซ่เอง   

   

 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 12.01.2565 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 นริศรา ผ่องแผ้ว   
2 ชาลิสา เฟื่องนคร   
3 สุพัน แก้วสีแสด   

4 สริศา รอดแก้ว 
  

5 ปณตพร ใจจันทา 
  

6 ลัภสวี ลับสันเทียะ 
  

7 จันทร์แก้ว ซิโตห์   

8 ซันมาล บิลหนู   

9 วรัชยา เถื่อนพิทักษ์ 
  

10 ฤดี เทพเกาะ   

11 บังอร แซ่เจี่ย   

12 อนุชิต ศิริธร   

13 ธนากร ออง   

14 อนงค์นาฏ นมัสสิลา   
 


