รายการรับคาร้อง
ประจาวันที่ 02/07/2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย
สกัญญา ซาโต้
ชลิตา สอนจันทร์
ศิริรัตน์ ศิทธิการ
จารัส เครือผือ
ภิชยาภรณ์ สังข์ทรัพย์
ชนภัทร สิงห์ทอง
สมร สร้อยสองสี
พรนภา ทองแปง
เสาวนีย์ ศิริวารินทร์
แอสทรอด ซินหยู่ หว่อง
มาริสา นิมิตรุ่งโรจน์
สุทธิ์ชาฎา ประดับศรี
ซามีด๊ะ เจ๊ะเตะ
แม่หยก เชา
ปนิตา อินทร์ถมยา
สุอายนี ยามา
สุจรรญา ตัน
สายฝน ฤกษ์ยาม
มติมา รัตภิโญวงศ์
จันจิรา สุขโสภณ
สุไลมาน เจ๊ะฮะ
ธัญรัตน์ ผลาเลิศ
สุพรทิพย์ หนูทิม
พัชราภรณ์ ไซซิง
สุภิสลักษ์ โฮ
ดรันต์ เชง
ธนภร กะแสโฉม
อัฟฮัม ดอเล๊าะหะมะ
กิ่งกาญจน์ ธรรมมากาศ

หมายเหตุ

รายการรับคาร้อง
ประจาวันที่ 05/07/2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

หมายเหตุ

สุพรรษา กริชไพฑูย์
นฤมล ลูกแก้ว
แวมะรอซิก จะปะกิยา
สุจิรา บ่าโห้ย
หนูแดง ศรีเนย์
ณิชาภา สวัสดิ์ปั้น
อรนภา วอง
อดุลย์ เบนดาโอะ
รอฮิง วาจิ
เครือวัลย์ สังข์เพ็ชร
ธนาภรณ์ ปะวะเข
รัตติกร สอนผา
รุ่งอรุณ ยาสมุทร
เดะหมาน กาซอ
ธัญญา ต๋ามา
พีรยา เด่นอุดม

รายการรับคาร้อง
ประจาวันที่ 09/07/2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย
อมิสฑิรา ดวงมาตย์พล
ทิพย์สุมน กันทะจีน
บือเซ๊าะ ยูโซ๊ะ
มุสรีอะ โต๊ะพา
วาสนา ติ๊บแปง
โนร์ไอดา อิ่นคา
สะอาด จันทวงค์ศรี
ประภา กองทอง

หมายเหตุ

9
10
11
12
13
14

วราพร แซ่ติ๋น
บุษราพร กาวิโล
วิลาสินี กาวิโล
ฮีดายะห์ ยูโซ๊ะ
อัสมี เจ๊ะเงาะ
วัลภา เตียว

15

จามจุรี ศรีแก้ว

16
17

พณิชญาณี ไชยพนัส
กุลนัฐฎา สุขกุล

18

สุจินดา ดาริวงศ์

19

พิพัฒน์ ถนอม
ภัทรภร สุวรรณโชติ

20
21
22
23

มูรีนี จือเนาะ
ฮาเล็ม อาแวหะมะ

24

สุมาลี เคลือบบุญสอน
นูรฮายาตี สูแว

25

ซอนรอน บือแน

26

ศักดิ์การะ หลาวรรณะ

27

วาซินีย์ สะมะแอ

28

พนิดา สิริทองจินดา

29

อริสา ธรรมสอน

รายการรับคาร้อง
ประจาวันที่ 12/07/2564
ลาดับ
1

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

2

สุพรรณี ใจมูล
อะรอฟาต การีนา

3

แวบัสรี แวเมาะมิง

4

อิลฮัม รอดิง

หมายเหตุ

5

พาตีฮะ ลือแมะ

6

เกษมณี จันทร

7
8

นภารัตน์ เห็มสีดา
เนตรนภา วิเศษขจรศักดิ์

9

เจนจิรา ศุภณีดิส

10
11

นิอาซีซะห์ ฮามะ
ฑิมพิกา อินนาค

12

นิส๊ะ กูโน

13

สุรัยญา หลีอาดั้ม

14

มูรณี สามานุง

15

โรซมารินทร์ เจ๊ะแว

รายการรับคาร้อง
ประจาวันที่ 14/07/2564
ลาดับ
1

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

2

นูรียะห์ บูละ
วุฒิพร วงค์วุฒิ

3

จริยา คณะรัตน์

4

ฮาลีมะห์ กอระ

5

คีตศิลป์ ธุษาวัน

6

ปนาวุธ ร่มแก้ว

7
8

มามะคอรี ตาเห
สิริญญา จุมพล

9

จารุวรรณ เรืองคาไฮ

10
11

ปราณี ขะเร็มปุ
สุนารี แวหะมะ

12

สุนิสา บัวส่อง

13

แอเส๊าะ เซ็ง

หมายเหตุ

14

อามีรา เซ็ง

15

นูรูลฮูดา บาเหะ

16
17

เสาวณ๊ ขันสุธรรม
อริสรา ซ้านจันทร์

18

จารุวรรณ บ่อแก้ว

19

ฟารุค สุไลมาน
มะรูดิน ยูโซ๊ะ

20
21
22

ชนิสรา แซ่จาง
อามานี ตาเย๊ะ

รายการรับคาร้อง
ประจาวันที่ 16/07/2564
ลาดับ
1

ชื่อ - สกุล ภาษาไทย

2

รอมฏอน ลาเต๊ะ
วันวิสา อภัยสูงเนิน

3

อานีซ๊ะ มะกอเซ็ง

4

สูกีฟลี บุเกะ

5

ซูไรนี เลาะแว

6

อภิญญา ผลสวัสดิ์

7
8

อาพรร วอง
ธิติ กังวานสุระ

9

ชัยนันท์ แฉล้มวารี

10
11

ยี่ถิง เลา
นูรซีลา เจะมะ

12

เจะมอเมาะ แวนิด

13

นอร์ริยุสมีตา ยาแล

14

อริศรา โสภาวงค์

15

รอฮีมะ มูแว

หมายเหตุ

16
17

กิ่งดาว ลี
ลัดดาวัลย์ วรรณหงษ์

18

มูฮัมมัดอัสมาอ์ อิสิปุเต๊ะ

19

วิโอลา แฟร์ราโร
วันวิสา ศรีสมัคร

20
21
22
23

จันทร์ ตัน
โรสลีนา บือราเฮง

24

จารุวรรณ พงศ์พาณิชอนันต์
พัศสุดา แก้วได้หนู

25

ฆอซาลี สารวางกูร

26

กัลฤทัย กาสี

27

รอกิ ตายงปากอ

