
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 8/04/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 นอร์ทซาร่า เมฆหมอก   
2 อรวรรณ แจ่สุวรรณ   
3 อัมพร ใสพิมพ์   

4 จันทรืติ๊บ กินนิกา   

5 กานารีย๊ะ สาเมาะ   

6 แสงหล้า เลิ่ง   

7 ทัศนีวรรณ เวชรักษ์   

8 อรพรรณ ใจวันดี   

9 วารุณี จุมพล   

10 บรรจง จุมพล   

11 จรินทร์ สุขสวัสดิ์   

12 หทัยชนก ประดิษฐยิ่ง   

13 ดวงใจ ขานหยู   

14 เจมี่ เพ้ยซาน เป๊ก   

15 มยุรี สิงห์ค า   

16 นิภา งามดฉมชล   

17 สุวิมล บุญเลิศ   

18 อรีฟ สะแต    

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 9/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ดวงพร ชอง   
2 รุ่งลาวัลย์ ชูรัตน์   
3 อดุลย์รอหาดี อุมาร์   

4 หาดีบะห์ สาและ   

5 กาญจนา ลี   

6 มะเปาซี ดอนิแม   

7 ฮัมดัม สาแม   

8 อีซอม ดือราโอ๊ะ   



9 รอสาลี เจ๊ะเต๊ะ   

10 ชนัญชิดา คิดถูก   

11 ศศินา  สิงห์ลาย   

12 นูรียะ มูซอ   

13 เตียม กุลวงค์   

14 ซูรยานี ตูแวมง   

15 รชาไร ผามั่น   

16 สุภาวรรณ จันทราเดช   

17 สะปะ ปะจู   

18 อัญชลี เขียวข า   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 12/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ศรีนวล เรือนค า   
2 นูรียะ เจะนิ   
3 กอมาริดิง ปุลากง   

4 อาแว จิตอสอ   

5 ปาอีซ๊ะ จิติอสอ   

6 ร าพัน ทัศนา   

7 ชิดชนก รอดวิหก   

8 รัมภา สุขนันทา   

9 รัตติกาล ปาลี   

10 รอปีอะห์ กาญนสดุ้ง   

11 เบญจวรรณ ชีวะโอสถ   

12 ยุพดี แซ่เจียง   

13 ค าหล้า ตามติด   

14 ประภาศิริ มีบุญ   

15 โสภิต พรหมพิทักษ์   

16 นันทิมา ชุมนุน   

17 เหิน เต   

18 อาอีเสาะ เจะหลง   

   



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 15/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุริวัสสา กระดีแดง   

2 อ าภา วอง   

3 พายิยะห์ ปากอ 
  

4 สุมณฑา หวังกุลกลาง 
  

5 จูเนียร์ กิตติบดี ตัน 
  

6 ประภาพร ไชยพร 
  

7 บาซรี สะแลแม 
  

8 ปรียาดา ดวงดี 
  

9 อันฟัน อูเซ็ง 
  

10 เบญจา กลอนแดง 
  

11 ตวันรอมลี ดะแมแล 
  

12 ลุกมาน เต๊ะฮิง 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 16/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ชุติกาญจน์ อินชิต   

2 ปภาอร มหากิจกานดาภร   

3 ดาวประกาย แซ่ก๊ก 
  

4 นุรุลไอนี อับดลละ 
  

5 รัยนูญ มูซอ  
  

6 ทัคนีย์วรรณ เชิดพานิช 
  

7 นูรีฮ๊ะ เม๊าะบากอ  
  

8 ภัทรพงศ์ ปันโต๊ะ 
  

9 อาเซ็น บากา 
  

10 ต้อย สุวิชา 
  



11 ซีเวน ฟู 
  

12 อมรรัตน์ ค าโอภาศ 
  

13 มานุนี โซ๊ะโก 
  

14 ประภาส จูมจันทา 
  

15 ดารากานต์ ส าราญสุข 
  

16 มูฮ าหมัดฮาริส มีนา 
  

17 สารีปะ ดาแม 
  

18 ล าไพ รุ่งสวัสดิ์ 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 19/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 รุรี อาจหาญ   

2 อัญชลี หนองผือ   

3 โสภิดา ช่างค า 
  

4 กัลยาณี ก้อนง่อน 
  

5 ตูแวอูเซ็ง ดอเลาะ 
  

6 รูไซดะห์ ซารีซา 
  

7 กัญญารัตน์ สุรัตนกุลชัย 
  

8 วลัยพร เอ่ียมเจริญ 
  

9 แวซารืรีนา แวนาแว 
  

10 อับดุลฮาดี เจ๊ะและ 
  

11 นิรมล โก๊ะ 
  

12 ยุพิน สมบัติ 
  

13 น้ าฝน ทองคลิ้ง 
  

14 อับรอร เจ๊ะและ 
  

15 อาซิล เจ๊ะและ 
  

16 มูฮัมหมัดบาซิล เจ๊ะและ 
  

   

 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 20/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 กาญจนา จันทร์ปาน   

2 กิ่งบุน บุนนาค   

3 เสาวนีย์ เทียน 
  

4 แวสะบิเยาะ วาเจาะ 
  

5 ซาร่า ปาทาน 
  

6 มุดมีนะห์ สาและ 
  

7 ค ามาย เพ็งวิชัย 
  

8 ฟาสียาห์ ยามา 
  

9 ปณิดา แซ่ล้อ 
  

10 พิมพ์ภัทรา วงค์เสือ 
  

11 ปาลรัตต์ฏา ประทุม 
  

12 กฤตา ลิม 
  

13 อัสรี สะดี 
  

14 นรัญชลา พันธ์ธง 
  

15 มิลเลียน จันทร์ปาน 
  

16 ศศิธร จันทอน 
  

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 21/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 แขทิตา จิตตลดากร   

2 ปฏิมา นาถ้ านาค   

3 อาทิตยา จินดาธรรม 
  

4 อัญชิษฐา กานสิทธิ์ 
  

5 สุธารัตน์ ประมูลสิน 
  

6 ชลัม ดินดาน 
  



7 กรรณิกา ตัน 
  

8 นริญชยา เหมราช 
  

9 ยุวดี แซ่ย่าง 
  

10 สมพาด ดวงอินทร์ 
  

11 ศรีสุดา จันทร์เสม 
  

12 วรินทร กุลทิพพสาร 
  

13 สุนารี วงค์อินอยู่ 
  

14 กาญจนา บุญอ าไพ 
  

   

 
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 22/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อุมาพร ขจรภพ   

2 ณิชกานต์ อี   

3 วิลาวิลย์ แซ่วอง 
  

4 ฟาติน บือแนสะเตง 
  

5 ดรุณี ดีมี 
  

6 สมัย ลู 
  

7 อัญชนา สังข์ศักดา 
  

8 รูสีสา ยาการียา 
  

9 หนอย ฮู 
  

10 ฟางยิว โล๊ะ 
  

11 พนมพร ภูฆัง  
  

12 ธัญญรัตน์ วสุปรีญาภิรมย์  
  

   

 
 
 
 



รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 23/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 พัชรี มะหะมะ   

2 ปารีด๊ะ สาและ   

3 รัชนี สุขสังขาร 
  

4 สวรรค์ยา ศรีวัง 
  

5 รวิภา แซ่ซีน 
  

6 ปภาวดี กีนทรพงศ์ 
  

7 หทัยกาญจน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ 
  

8 ทิพย์วรรณ์ หัตถะมาส 
  

9 นิอาสมาดี นิเลาะ 
  

10 นิอาหมัด มะตาเฮ 
  

11 ดาวาตี อาแวกาจิ 
  

12 วิลาวัณย์ แซ่ลี 
  

13 กัญญพัชร สายค ามูล 
  

14 สุนิศา สมภูเวช 
  

15 ศรีหมาย ฉ๋อง 
  

16 ศิริรัตน์ เอ็นทู้ 
  

17 บุญรัตน์ ศรีปราบหล่ม 
  

 


