
 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

ครูประจ าชั้น   นางสาวนอร์รีฮัน บินสาหะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  ด.ช.คาร์ลิส อาแว    
2  ด.ช.ชวิานนท์ จันสุกศรี    
3  ด.ช.นิอัรฟาน เจะเละ    
4  ด.ช.ฟุรกอน เจ๊ะเมาะ    
5  ด.ช.มนูญศักดิ์ แก้วช่วง    
6  ด.ช.มุคลิศ เจ๊ะฮะ    
7  ด.ช.มูฮัมหมัดไซมิง บาเกาะ    
8  ด.ช.มูฮัมหมัดฟากิฟ มามะ    
9  ด.ช.มูฮัมหมัดอิลฟาน สามะแอ    
10  ด.ช.มูฮ าหมัดฟาฎิล กือระ    
11  ด.ช.มูฮ าหมัดรอมฎอน มะมิง    
12  ด.ช.อดัมฟิตรี มะ    
13  ด.ช.อดิวิชญ์ บินสอเลาะ    
14  ด.ช.อันดาลิฟ เจ๊ะแว    
15  ด.ช.ฮารูน มูจ ี    
16  ด.ญ.ฐิติภา อนุสาร    
17  ด.ญ.นัรดา สาและ    
18  ด.ญ.นูรอัยนี มามะ    
19  ด.ญ.นูร์อัยนูนนัซนีน บินมูดอ    
20  ด.ญ.นูรฮาฟีซา มะ    
21  ด.ญ.นูรูลตักวา สือแม    
22  ด.ญ.พนิดา ช่วยบ ารุง    
23  ด.ญ.ริซกีซาฟีรา เบ็ญวาและ    
24  ด.ญ.วานิสา ซอมอนิอามะ    
25  ด.ญ.สุชาวด ี มีแก้ว    
26  ด.ญ.อัลยาซาฟีรา ยูโซะ    
27  ด.ญ.อามานี สาเมาะ    
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

ครูประจ าชั้น   นางจิรัชยา  บั้นบูรณ์ , นายรอมาฎี บินสอเลาะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  ด.ช.ฐิตพัฒน์ ใจด ี    
2  ด.ช.ณัฏฐากร บ ารุง    
3  ด.ช.มูฮัมหมัดอัซวาน มะเกะ    
4  ด.ช.มูฮัมหมัดอิสกานดา หะมะ    
5  ด.ช.มูฮ าหมัดชากิร ยูโซ๊ะ    
6  ด.ช.มูฮ าหมัดซากิร สือแม    
7  ด.ช.มูฮ าหมัดฮาริซ สาเมาะ    
8  ด.ช.เมอกัสฮูสนี เสาะสาย    
9  ด.ช.ราชินทร์ เจ๊ะเมาะ    
10  ด.ช.วุฒิพัทธ์ แซ่เจียง    
11  ด.ช.อเรล เหล็กสูงเนิน    
12  ด.ช.อัซวาร์ ตาเย๊ะ    
13  ด.ช.อับดุลเราะมาน บือราเฮง    
14  ด.ช.อัมชา เจ๊ะอาลี    
15  ด.ช.อินชา มามะ    
16  ด.ญ.ดียานา หะยีตาเยะ    
17  ด.ญ.ตัสนีม ต าราเรียง    
18  ด.ญ.นิสรีน เจ๊ะแม    
19  ด.ญ.นูรฟาติน เจ๊ะมามะ    
20  ด.ญ.นูรอัฟซะห์ ดือราแม    
21  ด.ญ.นูรอัยนาเดีย ลาเต๊ะ    
22  ด.ญ.นูรอามานี อูมะ    
23  ด.ญ.นูรอีหม๊ะ อามีเร๊าะ    
24  ด.ญ.โนร์ดาณีย์ตัสมีรา มามะ    
25  ด.ญ.ฟาริน จ ิ    
26  ด.ญ.วิภาดา ชินเชษฐ    
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1/3  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

ครูประจ าชั้น   นางสาวไอนุง  ดือราแม , นางมัสกะห์  มะดาโอ๊ะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  ด.ช.ทวีศักดิ์ เจ๊ะโก๊ะ    
2  ด.ช.นฤปนาท ถาวโรฤทธิ์    
3  ด.ช.นาบิล ยูโซะ    
4  ด.ช.ฟารีช๊ะรอมาฎอน ยะโก๊ะ    
5  ด.ช.มูฮัมหมัดซาฟีอีน อาแด    
6  ด.ช.มูฮัมหมัดไซฟู เหสามิง    
7  ด.ช.มูฮัมหมัดดาเนียล สะแม    
8  ด.ช.มูฮัมหมัดฟิรดาวส์ มะสมัน    
9  ด.ช.มูฮัมหมัดราฟิส อาแว    
10  ด.ช.มูฮ าหมัดอัสลาน ตาเฮ    
11  ด.ช.ลัญฉกร ด าเกิงเกียรติ    
12  ด.ช.วชิรวิทย์ พูดจริง    
13  ด.ช.ศุภชัย ทับนิล    
14  ด.ช.อัฟดอล เปาะค๊ะ    
15  ด.ช.อารีฟีน กอนิง    
16  ด.ญ.กานต์มณี จรสุวรรณ    
17  ด.ญ.จุฑามาศ ชินตระกูล    
18  ด.ญ.ณัฐณิชา นิลวิจิตร    
19  ด.ญ.นริสษา บินอามะ    
20  ด.ญ.นาซีม รอปะ    
21  ด.ญ.นิสรีน เมาะบากอ    
22  ด.ญ.นูริน เจ๊ะมูดอ    
23  ด.ญ.นูรูลตัสนีม บีรู    
24  ด.ญ.โนร์ซากีรา ปาเกคาร    
25  ด.ญ.ฟาฮาน่า สะมะแอ    
26  ด.ญ.อานีชา แวอาแซ    
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1/4  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

ครูประจ าชั้น   นางสาวรัตนา  พรหมจิตร์ , นางสาววรฤทัย  จันทร์เลื่อน 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  ด.ช.จิรกรณ์ แก้วอู๋    
2  ด.ช.ชวิศ กันทากาศ    
3  ด.ช.ฟาลิช ยูโซะ    
4  ด.ช.ภวูดล สุขราช    
5  ด.ช.มิฟอิรฟาน มะยูโซ๊ะ    
6  ด.ช.มูฮัมหมัดชารีฟ มามุ    
7  ด.ช.ไวภพ ค าลือวงศ์    
8  ด.ช.สาเหะรุสดาน เจ๊ะหน๊ะ    
9  ด.ช.อักบาร์ อาแว    
10  ด.ช.อันดารีฟ อินตา    
11  ด.ช.อับดุลเราะห์มาน หะยา    
12  ด.ช.อับดุลวาริส สะน ิ    
13  ด.ช.อัฮหมัดฟาตะฮ์ มือเยาะ    
14  ด.ช.อิกรอม อาแว    
15  ด.ญ.จุฑาทิพย์ เจ๊ะมะ    
16  ด.ญ.นูรอัยฟา เจ๊ะมะ    
17  ด.ญ.นูรูลซัลวา วงกะลา    
18  ด.ญ.โนร์ฟาตีมา สร้อยทับทิม    
19  ด.ญ.โนร์อาซียะห์ บินมามัด    
20  ด.ญ.มัรยัม ระยะ    
21  ด.ญ.วรรณวริน บินดอเลาะ    
22  ด.ญ.แววนิดา ดาโอ๊ะ    
23  ด.ญ.อรรณา โต๊ะโดย    
24  ด.ญ.อัยย์ลดา บุญเสริม    
25  ด.ญ.อาเดีย ด้วงดน    
26  ด.ญ.เอมีเลีย อาแซ    
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 


