
 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/1  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสุปรีดา  นาพี  ,  นางฮาสือนะ  ดอเล๊าะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12816 ด.ช.ซุรฟาน ดาโอ๊ะ อ.1/1   
2 12817 ด.ช.ณดล มะนุง อ.1/1   
3 12818 ด.ช.ดิชพล ซาชา อ.1/1   
4 12819 ด.ช.มูฮัมหมัดอัฟฎอล ดอแม อ.1/1   
5 12820 ด.ช.มูฮัมหมัดอิชซาน อาเย๊าะแซ อ.1/1   
6 12821 ด.ช.มูฮ ามัดชามิล อูเซ็ง อ.1/1   
7 12822 ด.ช.มูฮ าหมัดฮารีฟ อุเซ็ง อ.1/1   
8 12823 ด.ช.อาลิฟ ดอเลาะ อ.1/1   
9 12824 ด.ช.อิทธิพัทธ์ ดอเล๊าะ อ.1/1   
10  ด.ช.ณฐพล ชินอรรถพร นร.ใหม่   
11  ด.ช.ฟิรมัน เลาะโอะ นร.ใหม่   
12  ด.ช.มูฮัมหมัดฟาฎิล ดาปาลู นร.ใหม่   
13  ด.ช.มูฮ าหมัดฟิรดาวส์ แวดอแม นร.ใหม่   
14  ด.ช.มูฮ าหมัดอิสกันดา บินเตะ นร.ใหม่   
15  ด.ช.อันดาลีฟ อาลี นร.ใหม่   
16 12825 ด.ญ.กัญญาภัค หนูเอียด อ.1/1   
17 12826 ด.ญ.ญาดาณี อาแวยูโซ๊ะ อ.1/1   
18 12827 ด.ญ.ฐิติมา แม่นม่ัน อ.1/1   
19 12828 ด.ญ.นัทธมน สังข์ทอง อ.1/1   
20 12829 ด.ญ.นูรอัยณีย์ ดอมะ อ.1/1   
21 12830 ด.ญ.โนรซาฟีกา มะยูโซ๊ะ อ.1/1   
22 12831 ด.ญ.โนร์ตัสนิม บินสตาปอ อ.1/1   
23 12832 ด.ญ.โนร์อารีซา บูละ อ.1/1   
24 12833 ด.ญ.ราเฟีย บากา อ.1/1   
25 12834 ด.ญ.วนิดา ซอมอนิอามะ อ.1/1   
26 12835 ด.ญ.อลิชา ลิ่วอนุรักษ์ อ.1/1   
27 12837 ด.ญ.อัญรินทร์ มามะ อ.1/1   
28 12838 ด.ญ.อาริศรา บาเกาะ อ.1/1   
29 12840 ด.ญ.กมลรัตน์ เกษโร อ.1/1   
30  ด.ญ.นิอาฟีฟาร์ เลาะซูรี นร.ใหม่   
31  ด.ญ.โนรฟาซลิน บินตาเละ นร.ใหม่   
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/2  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางอุษาวดี  ซงตายา  ,  นายซาฮารี  เจ๊ะหะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12841 ด.ช.กิตติกวิน เพชรมณี อ.1/2   
2 12842 ด.ช.ญาณพัฒน์ เกิดกันโน อ.1/2   
3 12843 ด.ช.นนทกาล หมัดเลาะ อ.1/2   
4 12844 ด.ช.นิกัยฟาน ซูหลง อ.1/2   
5 12845 ด.ช.นิอานัส นิเซ็ง อ.1/2   
6 12846 ด.ช.นิอาลีฟ นิเล๊าะ อ.1/2   
7 12848 ด.ช.มูฮัมหมัดอารีฟ โตะตาหยง อ.1/2   
8 12850 ด.ช.อัสลัน ดาโอ๊ะ อ.1/2   
9 12851 ด.ช.อานัส มะนอ อ.1/2   
10 13005 ด.ช.วรินทร ชุติมาชโลทร อ.1/2   
11  ด.ช.มะสุกรี เจ๊ะฮา นร.ใหม่   
12  ด.ช.มูฮัมหมัดฌะฮ์โร อาแว นร.ใหม่   
13  ด.ช.มูฮัมหมัดอารีฟีน มามะ นร.ใหม่   
14  ด.ช.มูฮ าหมัดซากีฟ สาและ นร.ใหม่   
15  ด.ช.แวฟิตรี มณีไสย นร.ใหม่   
16 12852 ด.ญ.เกวลิน ลือวนิชวงศ์ อ.1/2   
17 12853 ด.ญ.ซัลซาบีลา สาและ อ.1/2   
18 12854 ด.ญ.ซูรีน่า กูโน อ.1/2   
19 12855 ด.ญ.ตัสนีม ตะลีงอกือจิ อ.1/2   
20 12856 ด.ญ.ธิรดา มลิงาม อ.1/2   
21 12857 ด.ญ.นิชาลีนา สะอิ อ.1/2   
22 12858 ด.ญ.นูรชาฟาร์ ลอเด็ง อ.1/2   
23 12859 ด.ญ.นูรฟาฮาดา โซะโก อ.1/2   
24 12860 ด.ญ.นูร์อริชา อาเร็มคาน อ.1/2   
25 12861 ด.ญ.นูรูอีมาน สะมะแอ อ.1/2   
26 12862 ด.ญ.พิชญา ถาวรจิตติ อ.1/2   
27 12863 ด.ญ.มัสตูรา ยูโซะ อ.1/2   
28 12864 ด.ญ.วันริญดู ดอเล๊าะ อ.1/2   
29  ด.ญ.นิชาพรรณ อาลี นร.ใหม่   
30  ด.ญ.โนร์ฟาติน ปูเต๊ะ นร.ใหม่   
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/3  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวณัฐรดา  ศิริรักษ์  ,  นางสาวปริญญา  เอี้ยงเจริญ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12865 ด.ช.นิฮารัสห์ สนิ อ.1/3   
2 12866 ด.ช.ฟะฮ์มี มะหลี อ.1/3   
3 12867 ด.ช.ฟัรดัน อารง อ.1/3   
4 12868 ด.ช.มูฮัมหมัดฟิรเดาส์ มะอูเซ็ง อ.1/3   
5 12869 ด.ช.มูฮัมหมัดอัสฮา ดาโอะ อ.1/3   
6 12870 ด.ช.อดิรุจ แทนเครือ อ.1/3   
7 12871 ด.ช.อัซมีย์ บากา อ.1/3   
8 12873 ด.ช.อาซัม อาแวเงาะ อ.1/3   
9 12874 ด.ช.อานัส อูมาร์ อ.1/3   
10 12875 ด.ช.อาไนร์ แบเล๊าะ อ.1/3   
11  ด.ช.แวอาลิฟ แวมูซอ นร.ใหม่   
12  ด.ช.นราวชิญ์ มะเย็ง นร.ใหม่   
13  ด.ช.มูฮ าหมัดฟาลิค รอเซ๊ะ นร.ใหม่   
14  ด.ช.มูฮ าหมัดฮัลฮาฟิซ มามะ นร.ใหม่   
15 12877 ด.ญ.ชัยมาอ์ ยียูโซ๊ะ อ.1/3   
16 12878 ด.ญ.ซัลซาบีลา ดาโอะ อ.1/3   
17 12879 ด.ญ.ดาวิกา เครือโชติ อ.1/3   
18 12881 ด.ญ.นูร์ฟิตเราะห์ เด็ง อ.1/3   
19 12882 ด.ญ.นูรียา สะเลง อ.1/3   
20 12883 ด.ญ.โนร์อัยฟาร์ ยูโซ๊ะ อ.1/3   
21 12885 ด.ญ.ศิริญญา ซุ่นกี่ อ.1/3   
22 12887 ด.ญ.อานูรี มามะ อ.1/3   
23 12888 ด.ญ.อาลิน เจนใจ อ.1/3   
24 13011 ด.ญ.ซาร่าบัลกิสช่า โซะโก อ.1/3   
25 13012 ด.ช.ปภังกร อินมณี อ.1/3   
26 12876 ด.ญ.กมลชนก กาลยม อ.1/3   
27 12884 ด.ญ.รัชชนก กาลยม อ.1/3   
28  ด.ญ.จริญญา ประจักษ์สุนทร นร.ใหม่   
29  ด.ญ.อามีนัท กาละทีโร นร.ใหม่   
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/4  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวชิสา  สง่าธนานันท์ , นางสาวฟารีด๊ะฮ์  เจ๊ะโว๊ะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12889 ด.ช.ชาริฟ คอเดร์ อ.1/4   
2 12890 ด.ช.ธนกฤต กะโห้เหม อ.1/4   
3 12891 ด.ช.มูฮัมหมัดฟามีน ดือราแม อ.1/4   
4 12892 ด.ช.มูฮ าหมัดดานิส ดือราแม อ.1/4   
5 12893 ด.ช.มูฮ าหมัดอามีน สร้อยทับทิม อ.1/4   
6 12894 ด.ช.ลิลอีหม่าน วาแวนิ อ.1/4   
7 12895 ด.ช.ลุตฟี เจ๊ะเงาะ อ.1/4   
8 12896 ด.ช.สุรสิงห์ สือแม อ.1/4   
9 12897 ด.ช.อันดาลีฟ ดือราแม อ.1/4   
10 12898 ด.ช.อับดุลฮากีม มัยดิง อ.1/4   
11 13025 ด.ช.มูฮ าหมัดชาฟีรัน แวมาแกะ อ.1/4   
12  ด.ช.กันตพล สันเส็ม นร.ใหม่   
13  ด.ช.มูฮัมหมัดชารีฟ ดารามัน นร.ใหม่   
14  ด.ช.อัศนัย แก้วสีทอง นร.ใหม่   
15  ด.ช.อารีฟาน เจ๊ะอิ นร.ใหม่   
16 12886 ด.ญ.อนัสนิน อักบัส อ.1/3   
17 12900 ด.ญ.กนกพัชร จันทรมาส อ.1/4   
18 12902 ด.ญ.นาชวา บือราเฮง อ.1/4   
19 12903 ด.ญ.นิฟาติล มะ อ.1/4   
20 12904 ด.ญ.นูร์ซาซาบีลา อาแว อ.1/4   
21 12905 ด.ญ.นูรฟาซีลา เปาะเลาะ อ.1/4   
22 12906 ด.ญ.มัยซาระห์ เตะ อ.1/4   
23 12907 ด.ญ.รามีชาร์ ยะปา อ.1/4   
24 12908 ด.ญ.สาฟีกา ยาคอ อ.1/4   
25 12909 ด.ญ.สารีเปาะญัฟนี สาเหะอาแซ อ.1/4   
26 12910 ด.ญ.สารีเปาะอัยซะห์ สาเหะอาแซ อ.1/4   
27 12911 ด.ญ.สุภาสิณ ี มะเย็ง อ.1/4   
28 12998 ด.ญ.ชลินทรา ทองเลิศ อ.1/4   
29  ด.ญ.ซีตีฮายา กอยา นร.ใหม่   
30  ด.ญ.นูรฟิรเดาร์ สือแม นร.ใหม่   
31  ด.ญ.มุซริฟะฮ์ หามะ นร.ใหม่   
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2/5  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวฟาฮาดาร์  บิลเส็ม  ,  นางสาวกิ่งกาญจน์  ขวัญสืบ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  ด.ช.ซัยฟุลเลาะห์ สือแม นร.ใหม่   
2  ด.ช.ฟาอีส เจ๊ะปอ นร.ใหม่   
3  ด.ช.ฟิตกรัน ยูโซะ นร.ใหม่   
4  ด.ช.มูฮัมหมัดฟัสรี เย็ง นร.ใหม่   
5  ด.ช.มูฮ ามัดอัลฟิส มามะ นร.ใหม่   
6  ด.ช.วันอัสรัฟ แวหะมะ นร.ใหม่   
7  ด.ช.แวนัสรี บัวเซย นร.ใหม่   
8  ด.ช.ศุภวัฒน์ บินมา นร.ใหม่   
9  ด.ช.อะห์หมัด มัยดิง นร.ใหม่   
10  ด.ช.อับดุลมูฮัยมิน มัยดิง นร.ใหม่   
11  ด.ช.อาทิตย์ อารง นร.ใหม่   
12  ด.ช.อามีน ศิริรัติวัฒนา นร.ใหม่   
13  ด.ช.อิทธิพัทธ์ อาแวหะมะ นร.ใหม่   
14  ด.ช.ฮากีม เจะมะ นร.ใหม่   
15  ด.ช.ฮาฟาคิร อารง นร.ใหม่   
16  ด.ญ.ซากีนะห์ หวังสวัสดิ ์ นร.ใหม่   
17  ด.ญ.ณิชาภัทร เจ๊ะดาโอะ นร.ใหม่   
18  ด.ญ.ตัสนีน มามะ นร.ใหม่   
19  ด.ญ.ธัญพิมล แก้วแดง นร.ใหม่   
20  ด.ญ.นาซีฟะห์ มาดอรี นร.ใหม่   
21  ด.ญ.นาดา สะมะแอ นร.ใหม่   
22  ด.ญ.นูรฟาเดีย ยูโซะ นร.ใหม่   
23  ด.ญ.นูรฟาร์เดียร์ สาและอาแร นร.ใหม่   
24  ด.ญ.นูรอัสลีนา บินยูโซ๊ะ นร.ใหม่   
25  ด.ญ.นูรไอริณ สะแลแม นร.ใหม่   
26  ด.ญ.แวซอแลฮา อุจะอิง นร.ใหม่   
27  ด.ญ.อัลฟา อับดุลเลาะ นร.ใหม่   
28  ด.ญ.อามาลีน สาแม นร.ใหม่   
29  ด.ญ.อามีละฮ์ แซ่หลี นร.ใหม่   
30  ด.ญ.อาเรียนา สุวรรณะ นร.ใหม่   
       
       

 
 

 


