
 
 

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 30/07/2564 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 อาฟาล สามะอาล ี   
2 สมบรูณื มีส ี   
3 น้องเอง จิตต์ซื่อ   

4 จักรพงศ์ ไกรยะนุช   

5 สมพร รัตนสมบรูณ์   

6 ยามีละห์ อูมา   

7 ฟาติมะห์ สนหิวี   
8 บุญญสิา สรุินวัน   
9 สายันต์ แซ่ก๊ก   

10 นูรีซัน อุเซ็ง   
11 เนตรชนก วงศ์กัลยา   
12 ยุพิน สีพันดอน   

13 โศภิษฐ์กุล ศาลางาม   

14 อลิวรรณ บุรรีักษา   

15 ฝน บุตุโยธี   

16 นิอาซีเยาะห์ บูแมนิแล   
17 รุจ โสรัตน์   
18 นอลียะ บินกาจ ิ   
19 รสิตา กันทา   
20 สุพัฒน์ จัน   
21 อุทุมพร กันทะสอน   
22 มือล๊ะ อุมา   
23 รอกีเย๊าะ ตาเบะ   
24 ย๊ะ วาเย็ง   
25 นิฟารีดะห์ โละดิง   
26 ละมุน พขันทอง   



 
 

27 นาอีมะห์ เซ็ง   
28 สุไลมาน โต๊ะน ิ   
29 อนุพงศ์ พลแก้ว   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 2/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ
1 สมควร เสนาตะคุ   
2 รัตนา นิ้วทอง   
3 มิ่งขวัญ วงศ์เทววิมาน   

4 ศุภสันญ์ ยิ่งเจนจบ   

5 ไพรวัน ช่ืนชม   

6 ปทุมวัน ตุ้ยดา   

7 นูรีฮัน ดอเล๊าะ   
8 รอมลี บือราเฮง   
9 เจ๊ะยิ บุด ี   

10 รติกร สุวรรณมล   
11 สิรีธร ซกัเซ็ด   
12 อุไรวรรณ พรหมชาติ   

13 แสงระวี แซ่กุย   

14 ดวงนภา มณีณัฐรดี   

15 ณัฐหทัย ไข่แก้ว   
16 พัชรี เตมีศักดิ ์   
17 กรวิชญ์ เตมีศักดิ ์   
18 ซารีนา ดอเลาะ   
19 นาดียา ชาญฤทธ์ิ   
20 โสรยา มะเส็ง   
21 ราณี พูลเพิม่   
22 รำพรรณ ฮู   
23 กรารสี ตาลาโมนี ่   



 
 

24 ลำดวน แซ่อึ้ง   
25 ซัมซียะ โดตะเซะ   
26 ณัฐวดี สมเพชร   
27 เรียมศิลป ์ปั้นทอง    
28 วายุภัคดิ์ ราชสะอาด   
29 วัชาพร คำประเสริฐ   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 4/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 จารรุัตน์ เกตุพุ่ม   

2 จรียา วงศ์จริาษฎร ์   

3 รุสมาณี เจ๊ะมงิ 
  

4 วาสนา โยมสีเคน 
  

5 รุสลานี มะสาแม 
  

6 ซูกีฟลี กมูา 
  

7 ปาลิตา ลือสกลกจิ   

8 ดาริณี คุณาชนย์   

9 สาราห์ ยูโซ๊ะ 
  

10 สีรอมูตาฮา มะสาแม   

11 สุภาพร มาชัย   

12 ศิริพร ทิพยก์ัณฑ ์
  

13 รุ้งทิพ มันเดย์ 
  

14 ฟาอิซ อาแว 
  

15 สีตีฮาวาอ มามะ 
  

16 อาซีรีน มูซอ   

17 พิพรดา พรมนรา   



 
 

18 เพียงเพ็ญ บญุลือ   

19 พรทิพย ์พิทกัค์พัฒนกุล   

20 สานทอง ตันมทิา   

21 กัญญาณัช โสดา   

22 รุสลาม มะมิง   

23 วันวิษา บำรุงเมือง   

24 วาสิตา เจะเลาะ   

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 6/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 นิตยา ธีระกุลพิศัทธ์ิ   

2 วิชิต ทองแดง   

3 บุญเวิน วุน 
  

4 ธรพร เรือนแก้ว 
  

5 สุภาพร แซ่อ๋อง 
  

6 อาดูวัน เจ๊ะโก๊ะ 
  

7 อมันตา มูลเซอร ์   

8 ฮัสลีนา ดีเลาะอูแม   

9 นันทนา โพนนาซาม ี
  

10 เจซิน โพนนาซาม ี   

11 จันทรส์ม สิงห์แก้ว   

12 รุ่งทิวา กุณเหล็ก 
  

13 ซูเฟีย โรเบริ์ต 
  

14 มะซูยี ตือมิงหมะ๊ 
  

15 กาญจน ยีกอ   



 
 

16 สวยดา เจ๊ะเยง็   

17 ศิริพงษ์ พะโบราณ   

18 โรสลีซา เราะแลบา   

19 มะอุเดช เจะสัน   

20 ชาญณรงค์ การถาง   

   

   

 
รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 9/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 ฟ้ารุ้ง โก๊ะ   

2 สีตีมือรีแย ดือเร๊ะ   

3 แคทลียา เหมือนดาว 
  

4 ชุติกาญจน์ ดวงชุ่ม 
  

5 หลัดทพิย์โพธ์ิสงิห ์
  

6 วาตี สะมะแอ 
  

7 รอซีดะห์ กาเราะ   

8 สิยะ เจะมะ   

9 รอซือล๊ะ กาเจ 
  

10 สรศักดิ์ ลาสอน   

11 นัทธกาญจน์ ชาง   

12 ธัญสุดา อรรถาเวช 
  

13 นิตย์นภา พาพิชัย 
  

14 อัฟนัน สือน ิ
  

15 พินนภา สิทธิศาสาตร ์
  

16 คอรีเยาะ จะปะกิยา   



 
 

17 นาซูฮา ปะดอ   

18 ต่วนซุฟยะห์ กูยี่งอ   

   

 
รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 11/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 คูเบเรน วีเจเยนเดร์น   

2 สมร ล ี   

3 อรทัย บบุผาเทพ 
  

4 ตอบียะ ลาเตะยามา 
  

5 โซฟี ดอเลาะ 
  

6 ลลิตรา กุมารสิทธ์ิ 
  

7 แซ้วครา แซ่ลี ้   

8 ยาวียะ อาแซ   

9 จัณณรักษ์ หงษ์ศรทีอง 
  

10 อมรเดช ศรีสวัสดิ ์   

11 ดวงพร คุ้มโพน   

12 สุนันทา หลิว 
  

13 อาซูมิ เลาล ี
  

14 วรัญญาไชยโสดา 
  

15 สุพรรษา ขุนจันทร ์
  

16 พฤศินี อุทธา   
 

 
 



 
 

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 13/08/2564 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 น.ส. สณิ ศรสีุวรรณ   
2 พรเพญ็ เสอืยา   
3 ศรัณรัตน์ สัจจภูริภูม ิ   

4 ศิริพรรณ โนชัย   

5 อมราพร ดวงโพธ์ิพิมพ ์   

6 ซูกีพลี วาแล   

7 เบญจวรรณ ถวิลสังข์   
8 นิตยา เสมอใจ   
9 จิง ยา ฉ่ัว   

10 รอฮสนี แม้เราะ   
11 อาซาแมะ พร้อมมลูสกุล   
12 เสฏฐวุฒิ จิว   

13 กฤติยา ธรรมด ี   

14 ทัดทรง เหมบรุุษ   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 16/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ
1 ราจาฟาราห์อะฟิกกห์ เทพนวล   
2 คมกฤต ใจน้อย   
3 ณาอีมะฮ์ กูนา   

4 อิบราหีม เปาะโวะ   

5 มารีเยาะ มะล ี   

6 กฤติยา หวะสุวรรณ   

7 อมรา แซ่โลว   
8 ปาณิสรา เจษฎารัตน์   



 
 

9 ณัฐพร ออง   

10 ปานใจ สมร   
11 สมพร ติละบาล   
12 อัสมาต กูวิง   

13 อรษา วิงประโคน   

14 น้ำฝน ภูวิเศษ   

15 อาลีซะห์ แมลาเต๊ะชุลีภรณ์ หลงวมัน   

16 ชนิตา วัฒน์หนู   

17 ชนาภรณ์ ตุลยาโพธ์ิ   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 18/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ
1 นันทนิช จิตต์ธรรม   
2 มาหามะซู ยูโซะ   
3 โสภา เดชนาลักษณ์   

4 รุ่งฟ้า เครอืสาร   

5 กอมารูดีน หะยีอาแว   

6 ภิญญาพัชญ์ ลินโน   

7 สารีพะ เจ๊ะดือราแม   
8 เดือน ยับ   
9 วาสนา แซ่สือ   

10 วนิดา วัฒนทรงสวัสดิ์   
11 นูรีดา ซิมา   
12 เพ็ญนภา ภูอากาศ   

13 สมัยวัลย์ ยินดีรมัย ์   

14 อิศรินทร คงฤทธ์ิ    

15 สมพร ยี   

16 สุขใจ ขันธวัตร   

17 รัชนา อภิโชคสถาพร   



 
 

18 นงลักษณ์ อึ่ง   

19 ชลลดา สุขราษฎร ์   

20 อุทิศ สิทธิสรศักดิ ์   

21 ณัฐฐิญา จอมจักร ์   

   

รายการรับคำร้อง 
ประจำวันที่ 20/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ
1 มูฮำหมัดรุสดี ตาแม   
2 จันทราภรณ์ อินอยู่   

3 อาริยา คำทองอิน 
  

4 ทวีทรัพย์ คำทองอิน 
  

5 เตียง ปัว 
  

6 นงลักษณ์ ระลึกพนาสุข 
  

7 มาลี รึพพนาสุข   

8 จูเลีย สุนันทา สเป็นเซอร ์   

9 สุรัยรา มะแซ 
  

10 ภารดี ลายทองคำ   

11 อัยรดา สุรโิย   

12 พัชรี นวลวรรณ 
  

13 ปุณยนุช ไพละออ 
  

14 พงษ์ศักดิ์ หลักคำ 
  

15 ฮาลีมะ ยูนุ 
  

16 สมหมาย อินทวงศ์ 
  

17 ชุมศักดิ์ วานิชคราม 
  

18 พจนันท์ ศรีทอง 
  

19 รัชดา อุ่นละม่อม 
  



 
 

20 คัธนิทร์ ชัยราช 
  

21 อุไรรัตน์ ดลถวิล 
  

22 สายทอง ศรมีณ ี
  

23 เกษร ฮอน 
  

24 อัจฉรา สมจิตต์ 
  

25 ไอรินทร์ ลิอ่อนรัมย ์
  

26 มะกลอืซง ลาเตะ 
  

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 23/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 ปราณี นาราช   

2 สุนันทา โอทยากลุ   

3 นภาลัย ผิวบาง 
  

4 นิศาชล อิ้ว 
  

5 ขวัญเพชร แสนลงั 
  

6 จันทรจ์ิรา พลูทรัพย ์
  

7 ฟาตีเมาะ หะยสีะมะแอ   

8 ณัฐมน พุทธานุ   

9 อุษณีย์ ซอง 
  

10 ลาโฉม บลิยีหล ี   

11 หทัยพร ภูพาดพลอย   

12 เอดาร์ ออง 
  

13 กรรณืการ์ แซ่ห่าน 
  

14 อัจฉราภรณ์ เรืองโชติ 
  

15 สุพัตราฏา ทองปด 
  



 
 

16 มะยาเอะ วานิ 
  

17 นูรมาวาตี แวหะมะ 
  

18 เอกอุดม หลักกอ 
  

   

   

รายการรับคำร้อง 

ประจำวันที่ 25/08/2564 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ภาษาไทย หมายเหต ุ

1 ลาวรรณ์ อิ่นคำ   

2 ชนาภา คำมูล   

3 อาดีละห์ สะน ิ
  

4 วัชราภรณ์ นครชัย 
  

5 พิทยา แซ่ย่าง 
  

6 สร้อย ตัน  
  

7 มาหามะสอและ อาเยาะแซ   

8 แวนูรีซัน มาฮะ   

9 ศิริรัตน์ ลิม 
  

10 ยอดทอง วงศ์แสง   

11 อันลี่ ตัน   

12 สุพัตรา แย็บ 
  

13 อมรศรี สายส ี
  

14 มานะ ศรีไตรภพ 
  

15 รัตนา จันทรขันส ี
  

16 จุลเรียณา พันธ์โณ 
  

17 อาอีซะห์ แวย ี
  

18 สุไลมาน สอเหาะ 
  

 


