
รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 31/03/2021 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ประนอม สมงาม   
2 อรวรรณ ทิพย์สาคร   
3 ปิยะพันธุ์ ปะระทัง   

4 ณัฐติยา บุญพงษ์   

5 ปัตติมา ปานหุ่น   

6 แพรวา ปานหุ่น   

7 มาฮันนี เบญจมาคม   

8 ศรีมา แสนเหลียว   

9 อริศรา เทพสุวรรณ   

10 ไซมิง สะแลแม   

11 หนึ่งฤทัย บรรณศักดิ์   

12 จุฑาพิน ทิณพัฒน์   

   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 1/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 จิรภา เจริญศิริ   
2 มูหะมะ บือราเฮง   
3 ดนิตา เพชรานนท์   

4 จันทร์จิรา กันทะตา   

5 ปรีณาภา พระเรียง   

6 วรวรรณ วอง   

7 ประทุม ฝั้นป่าหมุ้น   

8 รูซมีซัน ดาราหวี   

9 ฮาวา วิทไธสง   

10 ศรีพรรณ โฮ   

11 อรพรรณ ศิลลา   

12 มูฮัมมัดนาวาวี บาซา   

13 รอกายะห์ แวสะตาปอ   

14 ดอเลาะ มีนา   



15 อาสนะห์ โตะบิลา   

16 น ้าฝน แจ้วิสอน   

17 พาตีเมาะ ยะโกะ   

18 รุสลาม หะยีสะแลแม   

19 ศุภารมย์ จักรอินทรา   

   

   

รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 2/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 ชัยชนะ ไกรสูรย์   
2 กัญญา แซ่จอง   
3 ซูไบดา หมุดแหล๊ะ   

4 อัจฉรีญา ลาภก่อเกียรติ   

5 ปวันรัตน์ พึ่งจิตร   

6 อุมาภรณ์ นันาตาลิต   

7 ซาบารียะ นิซอ   

8 ธนัช เดชาทวีโชคสกุล   

9 สาธิตา ยอดคีรี   

10 วิณิชยา ดุลยคุปย์   

11 สุวรรณา ดินลาย   

12 พูนศรี ตัน   

13 วิทวัส เลา   

14 วิลลี อะสามะ   

15 มารียะห์ เซะ   

16 อาซียะ กะดะแซ   

17 นูรูลฟิตรี ดอแซคอเซาะ   

18 อัหมัดเฟาซัน เจ๊ะเลาะ   

19 อลิชา อเล็กซานเดรีย แบร์รี่   

20 ธเนศร์ จิตรสวาท   

21 กิติยา ค้าภาบุตร    

   

   

 



รายการรับค าร้อง 
ประจ าวันที่ 5/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อารียา ยูโซ๊ะ   

2 ปรารถนา พันธ์ศรี   

3 ขนิษฐา อินทนันชัย 
  

4 ปิยรัตน์ ธรรมโจเต 
  

5 อนุพิน โสภา 
  

6 วีระ ค้าภาระ 
  

7 นิพัทธ์ นุ 
  

8 มารีแย แวหะยี 
  

9 จื อเฉียง แซ่โจว 
  

10 นัสสากร แสงสิมา 
  

11 มารีแย เจ๊ะหะมะ 
  

12 อังสุรีย์ วัลสาย 
  

13 บุญลอด ทุมพร 
  

14 อาริสดา หวันสู 
  

15 ประยูร หวันสู 
  

   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 6/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 ซากีเราะห์ กาซอ   

2 ระพีพร แซ่ลิม   

3 จันทรา ชัยยะพงค์ 
  

4 ฟะฮมีนย์ หะยีแวบาซา 
  

5 จรรญาภร คอลเล็ท 
  

6 โนรี เจะบือเฮง 
  

7 แคทรีญา เหล่าอินทร์ 
  



8 สุภาพร อามาตย์มนตรี 
  

9 ทิพวรรณ ไตรวงค์ย้อย 
  

10 ศิริพร อุดทา 
  

11 วิริยา ใจก๋า 
  

12 นันธิกา ทาสีทิ 
  

13 ดวิญ ชัยสุทธานนท์ 
  

14 อลิชา อเล็กซานเดรีย แบร์รี่  
  

   

   

รายการรับค าร้อง 

ประจ าวันที่ 7/04/2021 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 เครืองัลย์ ซิม   

2 ซะฮูรีย์ เจะแต   

3 พรรณี อ่อนศรี 
  

4 จิตติพร เจือกโว้น 
  

5 ฮาบีบะห์ ดอเล๊าะ 
  

6 นิษณา พจนาภรณ์ 
  

7 กรกมล โรจนสิริกุล 
  

8 ศิริทิพย์ ตัน 
  

9 อรสา เคอะ 
  

10 เกษร โซ 
  

11 อิมรอน รีแว 
  

12 มะนาแซ อาแว 
  

13 ภูริภาส เดสุพงศ์ 
  

14 วีระชัย ค้าภาษี 
  

15 วชิรวิทย์ พรหมเผ่า 
  

16 พิกุล ตุ่นแก้ว 
  

 


