
รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 18-06-2021 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 สุนีย์ วอง   
2 สีวรรณ ตัน    
3 กชกร มาประสพ   

5 วีนัส สาริพันธ ์   

6 อารีมี อีแต   

7 พรปรียา ไชยชาติ   
8 ลัดดา จะเผอะ   
9 ธมนพร พงษ์มูล   

10 นูรีมา มะลี   
11 ต้อม หวัดนิโน   
12 เพ็ญจันทร์ แซ่เตียว   

13 มารีย๊ะ พูนสิน   

14 คำสร้อย มีทอง   

15 อับดุลเล๊าะ สาแหละ   

16 มะรูดี อุ่มโซ๊ะ   
17 อาซียะห์ อาแว   
18 รัชนก ไตรรัตน์   

19 อภิญญา แก่นตาคำ   
20 นภาพร แซ่ลี   
21 เกวลี โทยโร   

22 พิมพ์วิภา โชติพงศ์โอฬาร   

23 ณศุภา พิมพา   

24 ซากีเราะ เจ๊ะอุมา   

25 โสรยา มะเส็ง   

26 นูรีซา สาและ   

27 ปาตีเม๊าะ มะมิง   



28 อารยา ปิยะ   

29 รัตนาภรณ์ ดีทองอ่อน   

30 สักรี ปะอะเด๊ะ   

31 วัชรี เพ็ชรรัตน ์   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 21-06-2021 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
1 จิตติพัฒน์ศร มีประทัง   
3 หลี่จ้าวเม้ย เจริญทรัพย์ทอง   

4 นัฐชาฎา สุขวัต ิ   

5 อุสมาน เซ็ง   

6 ดากานดา บอซอ   

7 สุกัญญา ศีประสิทธิ์   
8 อาซูรา ลาเต๊ะ   
9 มูไฮดิน เจะโซะ   

10 คอลีเยาะ แวอูมา   
11 แวมีเนาะ แวเตะ   
12 ไก ่งามชื่น   

13 กมลชนก บุญเกษร   

14 ธัญลักษณ์ พัชรรุจิพงษ์   

15 ไมมูนา ปุยุค   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 23-06-2021 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 
2 แมะก๊ะ สะมาแอ   
3 สายรุ้ง แสนวัง   

4 จณิสตา บอเชกุ   



5 สายน้ำผึ้ง เจริญพรรุ่งเรือง   

6 วิระวรรณ์ ฉือจะผะ   

7 วาสนา วอง   
8 ชุติมา ผลาเลิศ   
9 นาซอรี กาเจ   

10 สุภาพ พลพัง   
11 ทอฝัน ส่งเสริม   
12 ศรสวรรค์ คำภาคย์   

13 ธิดารัตน์ ภู่ศิลป์   

14 วิราสินี ดิษฐหมง   

15 วรรณิภา พละพันธ์   

16 สมศรี พันธุชาติ   

17 ฮาร์ซายันซิงห์ บาจาจ   

18 สีตีอามีเนาะ สาและ 
  

19 พงศกร จันทร์ทอง   

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 25-06-2021 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 อัญชลี มรัพย์กุลมงคล   

2 มัณฑนา เจนใจ   

3 เสาวคนธ์ ทิพย์มนตรี 
  

4 ลีลาวดี เลาล ี
  

5 รัชนีกร เข็มเพ็ชร 
  

6 วัยรุส ลาเตะ 
  

7 สีตีฮารา สะตือบา   

8 ภานุกา ชาลี   



9 คอรีเยาะ ดีสะเอะ 
  

10 รัตติยา เบดี   

11 นารีรัตน์ ทองใบ   

12 ศิวพร มีชัยชนะ 
  

13 ยูเว่น ปาลากริสห์นัน 
  

14 ยงเยาว์ ขนเปี้ยม 
  

15 พิน ชิน 
  

16 เซเฮจช์ ซิงห์ บาจาจ   

17 นงคราญ ปวงโท๊ะ   

18 พัทธนันท ์หทัยวชรนันท์ 
  

19 ทัศวิน ปาลากริสห์นัน   

20 อัยซะ แตเป๊าะ   

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 28-06-2021 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 มธุรส สุรินทร์   

2 ภริตา ทัพเพ็ชร์   

3 วิภาวิดี ศรีส่ง 
  

4 พีรดา บุญลาศรี 
  

5 คมสัน ตันติชูเกียรติ 
  

6 ฟิรเดาส์ อับดุลเลาะ 
  

7 อาลสวียะห์ สะมะแอ   

8 ฮาบีบ๊ะ บือราเฮง   

9 จุฑาพร ดวงดี 
  

10 ปีใหม่ อุดมเศรษฐ์   



11 รัตติกาล กาบทอง   

12 สุรเดช คำภา 
  

13 ปราณี จอง 
  

14 ยุชธิรา ชัยเลิศ 
  

15 ฟาเรีย อาลี  
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 30-06-2021 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหตุ 

1 เสาวลักษณ์ ลิว   

2 วิกานดา คิดนอก   

3 ยุพิน แซ่ยับ 
  

4 จำปี ลี 
  

5 ชาลินี สมภิพงษ์ 
  

6 วีรญา งอนงาม 
  

7 จิจินันท์ กันทะเรือน   

8 นวิดา คาเดร์   

9 ชลธิชา แซ่ย่าง 
  

10 ฮายาตี เตะ   

11 กานดานา ธนกรชลชัย   

12 รพีภรณ์ แก้วรัชช่วง 
  

13 พรหมศิริ แซพัวฮ์ 
  

14 บัวนาค แซ่ตัน 
  

15 นูรีญาร อายุ 
  

16 วาสนา แซ่ลิ่ว   

17 สุจิตรา ศิลป   



18 วันดาโอ๊ะ แวยูโซ๊ะ 
  

19 กาตีมะห์ สะแลแม   

20 ญะมีลาศ บินหมาด   

21 รอฮานา แวเจะ   

22 ชลสิทธิ์ คิดงาม   

23 นิอามีเน๊าะ นิมะ    

24 สะเนี๊ยะ ลิเก   
 


