
 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3/1  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางศศิกานต์  เบญจุฬามาศ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12513 ด.ช.ชาริฟ อีซอ อ.2/1   
2 12515 ด.ช.เตชิน สิงห์มณี อ.2/1   
3 12516 ด.ช.ธนกฤต ไชยศรี อ.2/1   
4 12517 ด.ช.นัศรูน เจ๊ะมิ อ.2/1   
5 12518 ด.ช.นาศีรุดดีน จ าปา อ.2/1   
6 12519 ด.ช.บูรฮานูดดีน ตะลีงอกะลี อ.2/1   
7 12520 ด.ช.มุสตอฟา ดือเลาะ อ.2/1   
8 12522 ด.ช.มูฮัมหมัดอามีโรไอดี เจะเตะ อ.2/1   
9 12523 ด.ช.มูฮัมหมัดแฟรงกีส ตาเฮ อ.2/1   
10 12524 ด.ช.วริทธิ์ เฉลิมไทย อ.2/1   
11 12525 ด.ช.อนันท์ ยูโซ๊ะ อ.2/1   
12 12527 ด.ช.อัซดิน บือราเฮง อ.2/1   
13 12528 ด.ช.อาฟิต ดาโอ๊ะ อ.2/1   
14 12529 ด.ช.อิฟฟาน มะเซ็ง อ.2/1   
15 12530 ด.ช.อีซอ อาแวนิ อ.2/1   
16 12532 ด.ญ.ซีตีฮาญา บินสะมะแอ อ.2/1   
17 12533 ด.ญ.ซูมัยรา มามะ อ.2/1   
18 12534 ด.ญ.นาเดียร์ คอเดร์ อ.2/1   
19 12535 ด.ญ.นาบีลา เจ๊ะโซ๊ะ อ.2/1   
20 12536 ด.ญ.นูร์ฟาฮูดา ลอแม อ.2/1   
21 12537 ด.ญ.นูรุลณดา รอปะ อ.2/1   
22 12538 ด.ญ.บัดตรีชาร์ ขุนทองเพ็ง อ.2/1   
23 12539 ด.ญ.มุกตาพร พัฒนกุล อ.2/1   
24 12540 ด.ญ.โรสนาดียา เหสามิง อ.2/1   
25 12541 ด.ญ.วันนูวินดาเณีย บินวันเด็น อ.2/1   
26 12542 ด.ญ.อมานี กิตติชัย อ.2/1   
27 12543 ด.ญ.ฮัฟณีย์ มูซอ อ.2/1   
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3/2  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวมูร๊ะ  รอเกตุ  ,  นางสาวอัสลีซา  บือราเฮ็ม 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12545 ด.ช.ชยกร สาหลี อ.2/2   
2 12546 ด.ช.ซะห์บาน มีคุณก่อน อ.2/2   
3 12549 ด.ช.บุลญามีน ดาโอะ อ.2/2   
4 12550 ด.ช.ปกรณ์ ฤทธิเดช อ.2/2   
5 12551 ด.ช.ฟูรกอน บินอาแว อ.2/2   
6 12552 ด.ช.มูฮัมหมัดอาลีฟ เจ๊ะดือราแม อ.2/2   
7 12553 ด.ช.มุสลิม รายอตาเละ อ.2/2   
8 12554 ด.ช.สิริศักดิ์ แก้วช านาญ อ.2/2   
9 12555 ด.ช.สิทธิกานต์ มุสิกา อ.2/2   
10 12556 ด.ช.อาราฟัต กอดี อ.2/2   
11 12557 ด.ช.ฮากีม บินอาแว อ.2/2   
12 12558 ด.ช.อาลิฟ เงาะ อ.2/2   
13 12915 ด.ช.ซาคีริน ตาเย๊ะ อ.2/2   
14 12916 ด.ช.ริซกีรีฟาอี เจ๊ะดือราแม อ.2/2   
15 12559 ด.ญ.กันย์สินี สูดิง อ.2/2   
16 12560 ด.ญ.กัญญาณัฐ พึงพุด อ.2/2   
17 12561 ด.ญ.กัญญาวีร์ สุตพรม อ.2/2   
18 12562 ด.ญ.โซเฟีย ยาลาวัล อ.2/2   
19 12563 ด.ญ.ณัฐธยาน ์ สุเรียมมา อ.2/2   
20 12564 ด.ญ.นูรซาฮีดา สาและ อ.2/2   
21 12565 ด.ญ.นูรอัยนาอูมัยระห์ เจ๊ะแว อ.2/2   
22 12566 ด.ญ.พัชรพร สายสุด อ.2/2   
23 12567 ด.ญ.มัสดีญา ทรายทอง อ.2/2   
24 12568 ด.ญ.วันไอร์ซ่า แวสือแม อ.2/2   
25 12569 ด.ญ.วิรัญญา นรชาติพิทักษ์ อ.2/2   
26 12570 ด.ญ.วรวลัญช์ เพชรศรี อ.2/2   
27 12572 ด.ญ.อาเมรา บินยาลี อ.2/2   
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3/3  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวนอรียะห์  หะยีหะมะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12575 ด.ช.มูฮัมหมัดชาฟิต หะมะ อ.2/3   
2 12576 ด.ช.มูฮัมหมัดชาลิฟ มุสิกา อ.2/3   
3 12577 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาเดล เมืองจินดา อ.2/3   
4 12578 ด.ช.มูฮัมหมัดอัซรัฟ แมแน อ.2/3   
5 12579 ด.ช.มูฮัมหมัดฮากิม มุสลีมิน อ.2/3   
6 12580 ด.ช.มูฮัมหมัดฮากีมี มุสลีมิน อ.2/3   
7 12581 ด.ช.มูฮ าหมัดอัฟฟาน แมทาลง อ.2/3   
8 12582 ด.ช.มูฮ าหมัดอัสรี เจ๊ะมะ อ.2/3   
9 12583 ด.ช.สุรเดช รัดรึงสุนทรี อ.2/3   
10 12585 ด.ช.อภิวิทย์ หนูแป้น อ.2/3   
11 12586 ด.ช.อัฎฮา มามะ อ.2/3   
12 12587 ด.ช.อับดุลมานัฟ แยนา อ.2/3   
13 12601 ด.ช.อิลมีน แวบือซา อ.2/3   
14 12602 ด.ช.ธนภาคิน พรหมนุช อ.2/3   
15 12588 ด.ญ.กามีลา เจ๊ะมูซอ อ.2/3   
16 12589 ด.ญ.ณัฐชา ว่องไว อ.2/3   
17 12590 ด.ญ.ภรธฎิา โลกทวีทรัพย์ อ.2/3   
18 12591 ด.ญ.นิสริน มาหะมะ อ.2/3   
19 12592 ด.ญ.นาตาชา เจะแว อ.2/3   
20 12593 ด.ญ.นิบีบีนาชา ยะปา อ.2/3   
21 12594 ด.ญ.นูรุลซูฮาดา บินยา อ.2/3   
22 12595 ด.ญ.โนร์ฟ้าเดีย ปูเต๊ะ อ.2/3   
23 12596 ด.ญ.เปาะห์นูรอีมาน สาเหะอาแซ อ.2/3   
24 12597 ด.ญ.รุก็อยยะห์ ศรประดิษฐ์ อ.2/3   
25 12599 ด.ญ.กนกวรรณ เคลือบเพชร อ.2/3   
26 12600 ด.ญ.อลิษา สะแต อ.2/3   
27 12755 ด.ญ.อิษฎา คล้ายดวง อ.2/3   
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3/4  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวอัญญาณี  ทองศรีเทพ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12603 ด.ช.ชารีฟ บือราเฮง อ.2/4   
2 12604 ด.ช.ชารีฟ บาราหาแม อ.2/4   
3 12605 ด.ช.สาเหะมูฮ าหมัดรอญับ ยะโกะ อ.2/4   
4 12606 ด.ช.นัสรี อาดัม อ.2/4   
5 12608 ด.ช.มุสตากีม อับดุลรอโซ อ.2/4   
6 12610 ด.ช.มูฮัมหมัดฟะห์มี แวยูนุ อ.2/4   
7 12611 ด.ช.มูฮัมหมัดอัยดีล บือซา อ.2/4   
8 12612 ด.ช.วาลียุตดีน เจ๊ะอารง อ.2/4   
9 12613 ด.ช.แวอักบัภร์ มณีไสย อ.2/4   
10 12614 ด.ช.อับดุลอาซีซุล หะมะ อ.2/4   
11 12615 ด.ช.อัสร ี สาเมาะ อ.2/4   
12 12617 ด.ช.อิสมาแอ ดือเระ อ.2/4   
13 12631 ด.ช.อนุภาพ ประเสริฐศรี อ.2/4   
14 12922 ด.ช.วัณณุวรรธน์ เพ็ชรรัตน์ อ.2/4   
15 12924 ด.ช.พิชากร ประดิษฐธรรม อ.2/4   
16 12618 ด.ญ.กวินธิดา เครื่องสนุก อ.2/4   
17 12619 ด.ญ.กัญญาณี บุญสว่าง อ.2/4   
18 12621 ด.ญ.เกวลินทร์ ทองเพชร อ.2/4   
19 12622 ด.ญ.ซีตีนูรอัย เจ๊ะนอ อ.2/4   
20 12623 ด.ญ.นัสรินทร์ ยะโก๊ะ อ.2/4   
21 12624 ด.ญ.นุสริน บูละ อ.2/4   
22 12625 ด.ญ.โนร์ฟาติน กามาอุเซ็ง อ.2/4   
23 12628 ด.ญ.สุพิชชา มะแซ อ.2/4   
24 12629 ด.ญ.อัสวานี นานิง อ.2/4   
25 12630 ด.ญ.ลัดดาริน ดือราแม อ.2/4   
26 12774 ด.ญ.เอมบารีน บือราเฮง อ.2/4   
27 12923 ด.ญ.พิชชาพร แจ้งอรุณ อ.2/4   
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3/5  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางอรอุมา  ธรรมประดิษฐ์ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12926 ด.ช.ณัฐพัฒน์ เมาะบากอ อ.2/5   
2 12927 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ อ.2/5   
3 12928 ด.ช.ดาวุด มะแซ อ.2/5   
4 12929 ด.ช.ธันวา ทองโชติ อ.2/5   
5 12930 ด.ช.นาฟี ลาเตะ อ.2/5   
6 12931 ด.ช.นิอาบิดีน ฮามูด อ.2/5   
7 12932 ด.ช.มูฮัมหมัดซัยฟู สาบาสอ อ.2/5   
8 12933 ด.ช.มูฮัมหมัดอาลิฟ อูเซ็ง อ.2/5   
9 12934 ด.ช.มูฮ าหมัดกูฮิลมาน การียา อ.2/5   
10 12935 ด.ช.มูฮ าหมัดชารีฟ อิสมะแอ อ.2/5   
11 12936 ด.ช.มูฮ าหมัดมูอิซ มะเม็ง อ.2/5   
12 12937 ด.ช.มูฮ าหมัดฮารูน นาแซ อ.2/5   
13 12938 ด.ช.รัฐศาสตร์ ปานอินทร์ อ.2/5   
14 12939 ด.ช.สิริพันธ์ สงคง อ.2/5   
15 12942 ด.ช.ศักนรินทร์ แก้วสีทอง อ.2/5   
16 12943 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พันพิพัฒน์ อ.2/5   
17 12944 ด.ญ.ซ าซูนีตา นอรอเอ อ.2/5   
18 12945 ด.ญ.ซีตีนูรอารียา มาลี อ.2/5   
19 12946 ด.ญ.ณันต์ญรัตน์ ปากบารา อ.2/5   
20 12947 ด.ญ.นัทธมน พ่ึงศรี อ.2/5   
21 12948 ด.ญ.นูรอาซีกีน ดาหะมะ อ.2/5   
22 12950 ด.ญ.โนร์ซาฟีรา แจะ อ.2/5   
23 12951 ด.ญ.โนรซีตีมารียัมร์ เงาะ อ.2/5   
24 12952 ด.ญ.โนร์ฮีดายู มะ อ.2/5   
25 12953 ด.ญ.ฟาติน มะนอ อ.2/5   
26 12955 ด.ญ.วันนูรฮัมมารีนา อุเซ็ง อ.2/5   
27 12957 ด.ญ.เสาวรส บุญต่อ อ.2/5   
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 3/6  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวกัสมีรา  สะมะแอ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 12917 ด.ช.ณัฐภัทร สวามิชัย อ.2/3   
2 12919 ด.ช.ธนากร สุขใส อ.2/3   
3 12925 ด.ช.นิฮาฟิส นิอูมา อ.2/4   
4 12926 ด.ช.มูฮัมหมัดซาฟีน อาแด อ.2/4   
5 12940 ด.ช.เสาวภาค อุส่าห์ อ.2/5   
6 12941 ด.ช.เอกราช จ าปีพันธุ์ อ.2/5   
7 12986 ด.ช.ฟิตรี ดาโอ๊ะ อ.2/1   
8 13004 ด.ช.อิมรอน ยะโกะ อ.2/5   
9 13013 ด.ช.พัชรพล ศรีเอียด อ.2/1   
10 13014 ด.ช.มูฮัมหมัดอีลฮัม ปูเต๊ะ อ.2/2   
11 13023 ด.ช.อภินันทน์ สิทธิกาล อ.2/2   
12 13029 ด.ช.มูฮัมมัดอาบีดี หะแว อ.2/4   
13 12573 ด.ญ.โนร์ฟาดีรา ดอกบัว อ.2/2   
14 12750 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มุกดา อ.2/2   
15 12912 ด.ญ.นูรอัสฟาเดีย ดาปาลู อ.2/1   
16 12913 ด.ญ.นูร์อามานี มะเย็ง อ.2/1   
17 12914 ด.ญ.แอมมีฟาร่า สตอปา อ.2/1   
18 12920 ด.ญ.ชาลิสา รามแก้ว อ.2/3   
19 12958 ด.ญ.อาอีซะห์ อาแว อ.2/5   
20 12961 ด.ญ.นูรไอริน บากา อ.2/3   
21 12997 ด.ญ.อภัย กระโหมวงศ์ อ.2/1   
22 12999 ด.ญ.ซีตีซาฟียะ หะมะ อ.2/3   
23  ด.ญ.นูรฮุสนา  สือแต นร.ใหม่   
24  ด.ญ.แวยูลา แวอูเซ็ง นร.ใหม่   
       
       
       
       
       
       
       
       

 


