
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางมาเรีย  แวอาลี , นางสาวซูนัยนี  สะนิง 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11233 เด็กหญิง นูรูลซูฮาดา  สะแลแม  ป.2/1   
2 11660 เด็กหญิง ซูไฮลา  สาเระ  ป.2/1   
3 11666 เด็กหญิง นูรอารินซู  เจ๊ะและ  ป.2/1   
4 11694 เด็กหญิง ญาณิศา  ศรีพุฒิ  ป.2/1   
5 11701 เด็กหญิง เนาว๊าฟ อาดอละ ป.2/5   
6 11705 เด็กหญิง ฮานิสา  หะมะ  ป.2/1   
7 11719 เด็กชาย อิสกัณฎา  สมานกุลวงศ์  ป.2/1   
8 11724 เด็กหญิง ดัลดาลียา  เจ๊ะยา  ป.2/1   
9 11732 เด็กหญิง  โนร์ไอริน  อูเซ็ง  ป.2/1   
10 11734 เด็กหญิง สากีนา มามะ ป.2/4   
11 11738 เด็กหญิง ฮุสนา ซอและ ป.2/1   
12 11743 เด็กชาย นราธร เรือนค า ป.2/1   
13 11752 เด็กหญิง จันทร์ทิพย์   สงคง  ป.2/1   
14 11758 เด็กหญิง นิตา นิเซ็ง ป.2/1   
15 11762 เด็กหญิง ซาร์ฟีช่า  อีแต ป.2/1   
16 11764 เด็กหญิง พิชญาภา  วริทธ์ิธร  ป.2/1   
17 11786 เด็กชาย อารีฟ  สะดียามู  ป.2/1   
18 11788 เด็กชาย ฮัยกัล  มะนอร์  ป.2/1   
19 11798 เด็กหญิง สุธาทิพย์  มลิวัลย์  ป.2/1   
20 11802 เด็กหญิง อาฟีณีย์  อารง  ป.2/1   
21 11804 เด็กหญิง นินาดียะ  นิเล๊าะ  ป.2/1   
22 11805 เด็กหญิง เอมิกา  ดือเลาะ  ป.2/1   
23 11808 เด็กชาย ฟาริซ   ยูโซะ  ป.2/1   
24 11822 เด็กหญิง อัญมณี  นนท์พละ  ป.2/1   
25 11828 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์  หนูแป้น  ป.2/1   
26 11838 เด็กหญิง อติกานต์  เมืองแก  ป.2/1   
27 12305 เด็กชาย วันดานิช  บือราเฮง  ป.2/1   
28 12306 เด็กชาย มูฮ าหมัดฟุรกอน  มหามัด  ป.2/1   
29 12313 เด็กหญิง ซูฟีรา มะดาโอะ ป.2/1   
30 12317 เด็กชาย ฮัยกาล  ปิตาราโซ  ป.2/1   
31 12338 เด็กหญิง นิอามานี ลอแม ป.2/1   
32 12341 เด็กหญิง นูรซูฮาดา อาแว ป.2/1   
33 12342 เด็กหญิง นูรญีฮาณ์ เจ๊ะดอแม ป.2/1   
34 12343 เด็กหญิง นูรญันนะห์   เจ๊ะอารง  ป.2/1   
35 12347 เด็กหญิง นูรฮัยฟา  แวดอเลาะ  ป.2/1   
36 12350 เด็กหญิง ศรันรัช  โต๊ะดาม  ป.2/1   
37 12430 เด็กชาย อัสนัย เจ๊ะซือแม ป.2/6   
38 13021 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ศักด์ิสุรทรัพย ์ ป.2/5   

 
 
 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวรอฮานา  เจ๊ะเงาะ , นายอับดุลเลาะ  มะกอเซ็ง 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11643 เด็กชาย คาลีส อาลี ป.2/2   
2 11657 เด็กชาย อัฎฮา     สาและ  ป.2/2   
3 11659 เด็กหญิง ซูไลลา       เจะโซะ  ป.2/2   
4 11665 เด็กหญิง นูรีน   หะยีเล๊าะ ป.2/2   
5 11670 เด็กหญิง มัสฮูดา  สะมะแอ  ป.2/2   
6 11673 เด็กหญิง ฮัฟนี      ดอเล๊าะ ป.2/2   
7 11682 เด็กชาย อนัสรอณ   มูจ ี ป.2/2   
8 11703 เด็กหญิง อัยซะ       เซ็ง  ป.2/2   
9 11708 เด็กชาย ซอลาฮุดดีน ปิ  ป.2/2   
10 11710 เด็กชาย ธีรภัทร์   เชยหล้า  ป.2/2   
11 11714 เด็กชาย มุสลิม    สามะ  ป.2/2   
12 11716 เด็กชาย มูฮ ามัดอัมร ี มามะ  ป.2/2   
13 11731 เด็กหญิง นวนันท์    ธาระพันธ์  ป.2/2   
14 11739 เด็กหญิง ซาฟีกา        สามะ  ป.2/2   
15 11745 เด็กชาย ปวริศ     เพชร์ชุมภ ู ป.2/2   
16 11746 เด็กชาย พลทวี           ค าหล่อ ป.2/2   
17 11749 เด็กชาย แวมูฮ าหมัดซารีฟ   แวสะแลแม  ป.2/2   
18 11754 เด็กหญิง โซเฟีย อ่อนบรรจง ป.2/1   
19 11780 เด็กชาย มูฮัมหมัดอัฟนันท์   อาเย๊าะแซ  ป.2/2   
20 11782 เด็กชาย อนุชา          แซะมิ  ป.2/2   
21 11787 เด็กชาย อิรฟาน         ตะลึงงอกาลี  ป.2/2   
22 11789 เด็กหญิง กมลวรรณ       ค ามี  ป.2/2   
23 11793 เด็กหญิง นูรฮาซูรา      บินยูโซ๊ะ ป.2/2   
24 11799 เด็กหญิง อรัญญา         เจ๊ะโซ๊ะ  ป.2/2   
25 11837 เด็กหญิง อานีซา          มามะ  ป.2/2   
26 12299 เด็กหญิง อาพัชริน         ฆาเฆาะ  ป.2/2   
27 12308 เด็กหญิง อานีส         แวดือราแม  ป.2/2   
28 12314 เด็กหญิง นูร์ฮัยฟา        อาลี  ป.2/2   
29 12315 เด็กหญิง ฟาฏีฮะห์        มามุ  ป.2/2   
30 12318 เด็กหญิง อาอัยซะห์      มัยดิง  ป.2/2   
31 12331 เด็กหญิง ซีตีซาฟีนา        กลานาวี  ป.2/2   
32 12349 เด็กหญิง วรรณิดาร์        มะ  ป.2/2   
33 12413 เด็กหญิง นูร์ซาฮีระห์      ลาเตะ ป.2/2   
34 12414 เด็กหญิง อัมวีญา          ยูโซะ ป.2/2   
35 12415 เด็กชาย ลุตฟี             คนธารักษ ์ ป.2/2   
36 12416 เด็กชาย อัศวิน         เจ๊ะมามะ ป.2/2   
37 12417 เด็กชาย ฮานาฟี           กอยา ป.2/2   

 
 
 
 
 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/3  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นายเดชา  ทิพยทิฆัมพร , นางสาวสุทิตา  ขวดใส 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11649 เด็กชาย มูฮัมหมัดการิม มามะ ป.2/3   
2 11650 เด็กชาย มูฮ าหมัดนัสมี ยะโกะ ป.2/3   
3 11651 เด็กชาย มูฮัมหมัดอัสรี แมแน ป.2/3   
4 11662 เด็กหญิง ทิฆัมพร บุญรอด ป.2/3   
5 11668 เด็กหญิง โนร์ดาฟีณี ยูโซะ ป.2/3   
6 11680 เด็กชาย รุสกี อนันต์ชลธี ป.2/3   
7 11689 เด็กชาย อับดุลฮากิม ดอเลาะ ป.2/3   
8 11688 เด็กชาย ฮิลมี อิบราเฮง ป.2/3   
9 11691 เด็กหญิง กัลญาณี สมปอง ป.2/3   
10 11695 เด็กหญิง ฟาฮูดา แคและ ป.2/3   
11 11696 เด็กหญิง นัสริณ มะยีแต ป.2/3   
12 11698 เด็กหญิง นูรอัยฟา อาลาเด็ง ป.2/3   
13 11699 เด็กหญิง นูร์อินสานี เจ๊ะมูดอ ป.2/3   
14 11709 เด็กหญิง ณัฐวัฒน์ สะแม ป.2/3   
15 11711 เด็กชาย นัสลาอาวีน เจ๊ะอูมาร์ ป.2/3   
16 11721 เด็กหญิง ซูฟียะห ์ สตาปอ ป.2/3   
17 11722 เด็กหญิง ซูไฮนา บือราเฮง ป.2/3   
18 11733 เด็กหญิง มูซีลา แวอูมา ป.2/3   
19 11735 เด็กหญิง โสพิชา ศรีจันทร์ ป.2/3   
20 11740 เด็กชาย กูอานิส ต่วนสาและ ป.2/3   
21 11741 เด็กชาย จตุรภัทร ชมพันธ์ ป.2/3   
22 11767 เด็กหญิง สุนิตาร์ อามะ ป.2/3   
23 11791 เด็กหญิง จัสมิน มาม ุ ป.2/3   
24 11800 เด็กหญิง อามาณ ี เจ๊ะแม ป.2/3   
25 11823 เด็กหญิง ลดาวัลย์ ชูรัตน ์ ป.2/3   
26 11834 เด็กหญิง ปภัสสร จอมสว่าง ป.2/3   
27 12296 เด็กชาย ไอดีลฟิตรี ยูโซ๊ะ ป.2/3   
28 12309 เด็กชาย อาลามีน เจ๊ะอูมาร์ ป.2/3   
29 12312 เด็กหญิง ซาฟีนาฮ ์ อาลี ป.2/3   
30 12322 เด็กชาย มูฮัมหมัดบูคอร ี มาเจะ ป.2/3   
31 12323 เด็กชาย มูฮัมหมัดไฮกัล บูก ุ ป.2/3   
32 12335 เด็กหญิง ต่วนมัสกะก์ โต๊ะโซ๊ะ ป.2/3   
33 12348 เด็กหญิง นัสรินทร์ นาแว ป.2/3   
34 12351 เด็กหญิง ซาฮีรา มะ ป.2/3   
35 12402 เด็กชาย อิรฟาน เจ๊ะอารง ป.2/1   
36 12403 เด็กหญิง ซูไอย์นี สะโนทร ป.2/3   
37 12404 เด็กหญิง นาบีลา บือราเฮง ป.2/3   

 
 
 
 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/4  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางรอฮีหม๊ะ  มะ , นางสาวพิมนภัส  วรกาญจนานนท์ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11653 เด็กชาย รัชชานนท์  แก้วนพรัตน์  ป.2/4   
2 11655 เด็กชาย สุไลมาน  มาน๊ะ  ป.2/4   
3 11656 เด็กชาย อาดัม  ยูโซ๊ะ  ป.2/4   
4 11675 เด็กชาย นิอาลีฟ  ดอเลาะ  ป.2/4   
5 11684 เด็กชาย อัคเดช  มูซอ  ป.2/4   
6 11747 เด็กชาย มูฮัมหมัดฟาริต  แวหามะ  ป.2/4   
7 11775 เด็กชาย ถิรายุส์   เจ๊ะเมาะ  ป.2/4   
8 11776 เด็กชาย ธีรวุฒิ  อุตส่าห์  ป.2/4   
9 11777 เด็กชาย นัสรูดีน  ฤทธ์ิโต  ป.2/4   
10 11783 เด็กชาย อับดุลมานันต์   มะหะมะสอและ  ป.2/4   
11 11785 เด็กชาย อัฟนันท์ หะยีดือเระ ป.2/1   
12 11813 เด็กชาย กวิน สือวนิชวงศ์  ป.2/4   
13 12300 เด็กชาย พีรพัฒน์  นิลสุวรรณ  ป.2/4   
14 12328 เด็กชาย ฮากิม  ยูนุ  ป.2/4   
15 12418 เด็กชาย ฮาลีฟ  ช่างทอง  ป.2/4   
16 11667 เด็กหญิง นูร์ซูไฮดา  ปาเน๊าะ  ป.2/4   
17 11700 เด็กหญิง นูรูลตัสนีม  มะเย็ง  ป.2/4   
18 11707 เด็กหญิง กูนาบีล  ต่วนแมเร๊าะ  ป.2/4   
19 11728 เด็กหญิง นูรซูฮาดา  อาลี  ป.2/4   
20 11729 เด็กหญิง นูรูลวาฮีดา  อูมา  ป.2/4   
21 11736 เด็กหญิง อนุธิดา  ซังขาว  ป.2/4   
22 11756 เด็กหญิง นัจมี  ปุโรง  ป.2/4   
23 11757 เด็กหญิง นัจมีย์  สาและ  ป.2/4   
24 11768 เด็กหญิง สุทธิกานต์  มุสิกา  ป.2/4   
25 11792 เด็กหญิง นาตาซา  ดราแม  ป.2/4   
26 11794 เด็กหญิง นูร์รูซาดา  อูเซ็ง  ป.2/4   
27 11795 เด็กหญิง นุร์รูซาฟา  อูเซ็ง  ป.2/4   
28 11796 เด็กหญิง ปิยะวรรณ   พลทะอินทร์  ป.2/4   
29 12298 เด็กหญิง ฮาญัร  อับดุลราหมาน  ป.2/4   
30 12301 เด็กหญิง โนร์ชามีล่า  เจ๊ะแว  ป.2/4   
31 12337 เด็กหญิง ฟูไดลา  ปูเต๊ะ  ป.2/4   
32 12344 เด็กหญิง นูรอาตีกะห์  มะเย็ง  ป.2/4   
33 12345 เด็กหญิง นูรอาลีชา  เราะห์มัต  ป.2/4   
34 12405 เด็กหญิง นารีรัตน์  ธาระพันธ์  ป.2/4   
35 12406 เด็กหญิง วันดาลีลา  เจ๊ะแม  ป.2/4   
36 12407 เด็กหญิง ณิตฐิการณ์  บากา  ป.2/4   
37 13008 เด็กหญิง ฟาดีลาห์ มะแซ ป.2/4   

 
 
 
 

 



 
 
 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางมานิดา  ซิ่นทิม , นางสาวซูไฮลา  ดาโอะ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11645 เด็กชาย ซาฟิก สะมะแอ ป.2/5   
2 11654 เด็กชาย ศรัณย์ จันทร์เพ็ชรบุรี ป.2/5   
3 11679 เด็กชาย ฐิตารีย์ พรหมเดช ป.2/5   
4 11712 เด็กชาย ริฟกีย ์ ชัยเขี้ยง ป.2/5   
5 11781 เด็กชาย ปรินทร สิงหราช ป.2/5   
6 11811 เด็กชาย อัครดนัย เจ๊ะอาลี ป.2/5   
7 11690 เด็กชาย กัปตัน มามะ ป.2/5   
8 11693 เด็กชาย แวอามานซะห ์ แวมามะ ป.2/5   
9 11753 เด็กชาย อาดัม จันทร์ปรีชา ป.2/5   
10 11760 เด็กชาย ภาคิน ลักษณาร ี ป.2/5   
11 12339 เด็กชาย มูฮัมหมัดฆอยรูล สาเมาะ ป.2/5   
12 12346 เด็กชาย มงคลกฤษฏ ์ บุญรอด ป.2/5   
13 12410 เด็กชาย ภูนรินทร์ จินดา ป.2/5   
14 11718 เด็กหญิง กัณนิชา รุ่งสว่าง ป.2/5   
15 11773 เด็กหญิง ซูเฟียนี มะเซ็ง ป.2/5   
16 11812 เด็กหญิง ตัสนีม มะมิง ป.2/5   
17 11818 เด็กหญิง อลิชา อุจาอิง ป.2/5   
18 12411 เด็กหญิง ซูอัยดะห์ มะกาจ ิ ป.2/5   
19 12412 เด็กหญิง โนร์ซาฟานี สามะ ป.2/5   
20 12783 เด็กหญิง พัชรินทร์ อิสริยะสืบสกุล ป.2/5   
21 11661 เด็กหญิง เมษา อินทโน ป.2/5   
22 11725 เด็กหญิง อารียา สาและ ป.2/5   
23 11737 เด็กหญิง สัมฤทธิ์ ศรีหมั่น ป.2/5   
24 11763 เด็กหญิง นูรซากีลา สะแลแม ป.2/5   
25 11772 เด็กหญิง ธันญาณัฐ บุญจันทร์ ป.2/5   
26 11801 เด็กหญิง นูรอัยมี บินเจ๊ะมะ ป.2/5   
27 11825 เด็กหญิง นูรซาฟีกา หะแว ป.2/1   
28 11827 เด็กหญิง อวัสดา มะหะหมัดเซาปี ป.2/5   
29 11831 เด็กหญิง ฮูมัยรา สาแม ป.2/5   
30 12302 เด็กหญิง นูร์ฟาตีฮะห ์ มูซอ ป.2/5   
31 12303 เด็กหญิง นูรูฮูดา เปาะเลาะ ป.2/5   
32 12304 เด็กหญิง นูรไอดา ยะโก๊ะ ป.2/5   
33 13015 เด็กหญิง อนุสรา กาญจนเพ็ญ ป.2/5   
34 13022 เด็กหญิง ฟาเรียห์ สิทธิเส็ม ป.2/5   
35   เด็กหญิง อัสมะ เจ๊ะสมอเจ๊ะ นร.ใหม่   
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เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11658 เด็กชาย วีรชยุทธ เฉลิมไทย ป.2/6   
2 11678 เด็กชาย มูฮ าหมัดชาร์รีฟ ดอเลาะ ป.2/6   
3 11685 เด็กชาย อับดุลอาริฟ ปานเล็ก ป.2/6   
4 11687 เด็กชาย อัฟฟาน ยะก๊บ ป.2/6   
5 11697 เด็กหญิง นูรฟาระห์ กอรี ป.2/6   
6 11715 เด็กชาย มูฮ าหมัดฟัยดี บินเจ๊ะอาแว ป.2/6   
7 11720 เด็กหญิง ซีตีมายรีซ่า ดีมาก ป.2/6   
8 11727 เด็กหญิง นูรนาซีฮะห์ บอรอเฮ็ง ป.2/6   
9 11774 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ พัฒนกุล ป.2/6   
10 11779 เด็กชาย อิสซาน มะเซ็ง ป.2/2   
11 11806 เด็กชาย จักรินทร์ ยิ้มวัลย์ ป.2/6   
12 11814 เด็กชาย ชนินทร์ จันทนุพงศ์ ป.2/6   
13 11817 เด็กชาย พฤทธ์ ตั้งเบญจกุล ป.2/6   
14 11820 เด็กชาย อินทัช จิตรหลัง ป.2/6   
15 11833 เด็กหญิง โนรฟัซริน มะยายอ ป.2/6   
16 11835 เด็กหญิง ฟารีซา ยาเร๊าะสาลี ป.2/6   
17 11836 เด็กหญิง มนัญชยา หลีวิจิตร ป.2/6   
18 11881 เด็กชาย เจษฎา ว่องไว ป.2/6   
19 12297 เด็กหญิง มุซดาลีฟาห์ ดอเล๊าะ ป.2/6   
20 12320 เด็กชาย มูซา ยะกา ป.2/6   
21 12324 เด็กชาย รีฟาอี สือแม ป.2/6   
22 12325 เด็กชาย อานิสอัสระ ดอเลาะ ป.2/6   
23 12329 เด็กชาย มูอัลฟาอิส ตงลอ ป.2/6   
24 12419 เด็กชาย อาฟีฟี อามิง ป.2/6   
25 12420 เด็กชาย ปวริศร์ บินลาเต๊ะ ป.2/6   
26 12421 เด็กชาย ธีรธร ชูชาติพงษ์ ป.2/6   
27 12422 เด็กหญิง ฮาลีลี กาเร็งสานา ป.2/6   
28 12423 เด็กหญิง นารีมะห์ บือซา ป.2/6   
29 12424 เด็กหญิง นูร์ฟาซาร์อาเลีย อาแว ป.2/6   
30 12426 เด็กหญิง อัญญาณี มะยูโซ๊ะ ป.2/6   
31 12427 เด็กหญิง ศุภกานต์ ถาวโรฤทธ์ ป.2/6   
32 12428 เด็กหญิง ซีเปาะนายีฮะ ไซอับดุลเล๊าะ ป.2/6   
33 12429 เด็กหญิง เบญญาภา สงเล็ก ป.2/6   
34 12431 เด็กชาย ศรัญยู อินทร์คีรี ป.2/6   
35 12725 เด็กชาย พรรณธร สะน ิ ป.2/6   
36 13016 เด็กชาย ลักษณ์กวิน ใจดี ป.2/6   

 

 


