
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นายอุทัย พรหมภักดี นายดุลรอพา กูนิง 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10495 เด็กหญิงซูฟียาห์ เจ๊ะปอ ป.4/1   
2 10498 เด็กหญิงนุร์ซาฟีกะห์ แวสือน ิ ป.4/1   
3 10504 เด็กหญิงมุกธิดา สงคง ป.4/1   
4 10515 เด็กชายอัคริน ยะปา ป.4/1   
5 10516 เด็กชายอัศวิน เปาะเยาะ ป.4/1   
6 10521 เด็กหญิงกมลชนก พงษ์สิทธิการ ป.4/1   
7 10522 เด็กหญิงซัลซาบีลา เจ๊ะยา ป.4/1   
8 10525 เด็กหญิงณัฐษรา ทิพรัตน์  ป.4/1   
9 10526 เด็กหญิงนิฟาเดีย  เจ๊ะดอเลาะ ป.4/1   
10 10528 เด็กหญิงมาดีฮัต สะดียามู ป.4/1   
11 10537 เด็กชายธีรเทพ เมืองแดง ป.4/1   
12 10547 เด็กชายอัรฟาน เจ๊ะเงาะ ป.4/1   
13 10557 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์ ดือเร๊ะ ป.4/1   
14 10581 เด็กหญิงอริสรา เจ๊ะหะ ป.4/1   
15 10585 เด็กหญิงนูร์ฟาตีฮะห์ มะดาโอ๊ะ ป.4/1   
16 10595 เด็กชายอัศวิน ไชยชนะ ป.4/1   
17 10600 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน หมะสะอะ ป.4/1   
18 10610 เด็กหญิงนูรนาดา มามะ ป.4/1   
19 11363 เด็กชายธนากร หนูแป้น ป.4/1   
20 11379 เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ป.4/1   
21 11545 เด็กชายมูฮัมหมัดยัฟรี กาเดร์ ป.4/1   
22 11546 เด็กหญิงโยษิตา ขวาเสนา ป.4/1   
23 11547 เด็กหญิงปภัสรา กุญชรชัย ป.4/1   
24 11559 เด็กหญิงนูรไอซ์นีฟาซรีา สะมะแอ ป.4/1   
25 11569 เด็กหญิงซตีีนูรซากีนะห ์ ยา ป.4/1   
26 11579 เด็กหญิงอาทิยา มาหาม ุ ป.4/1   
27 11580 เด็กชายอัครเดช เจ๊ะนิ ป.4/1   
28 11588 เด็กหญิงนูรไลลาห์ มะแซ ป.4/1   
29 11601 เด็กหญิงฟาติน ดอฆอเจ๊ะเต๊ะ ป.4/1   
30 12352 เด็กชายนิซอมูดิง บินมามะหลง ป.4/1   
31 12771 เด็กชายศุภณัฐ ทองดี ป.4/1   
32 12772 เด็กหญิงซุลฟาร์ สาแม ป.4/1   

 

 

  

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวนาซีเราะ สะมะแอ ,  นางสาวสิริกาญจน์ แสงสุวรรณ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10484 เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์แก้ว ป.4/2   
2 10489 เด็กชายอาบูรอยมี อนันต์ชลธี ป.4/2   
3 10492 เด็กชายอับดุลเราะมาน    มะหลี ป.4/2   
4 10507 เด็กชายบัญชา โยธา ป.4/2   
5 10508 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลิฟ   หะมะ  ป.4/2   
6 10531 เด็กหญิงรุสนานียา   เจะเง๊าะ  ป.4/2   
7 10548 เด็กชายอิลฮัม   ดอเลาะห์  ป.4/2   
8 10561 เด็กหญิงมุสิกานต ์  มุสิกา  ป.4/2   
9 10569 เด็กชายมูฮ าหมัดอิรวัณ   เจ๊ะมูดอ  ป.4/2   
10 10579 เด็กหญิงอภิชญา   บุญเทพ  ป.4/2   
11 10586 เด็กหญิงนูร์รูซานา   อูเซ็ง  ป.4/2   
12 10594 เด็กชายอามินทร์   อาลี  ป.4/2   
13 10599 เด็กชายมูฮ าหมัดฮาซัน   เจ๊ะมะ  ป.4/2   
14 10603 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิส   สะอะ  ป.4/2   
15 10607 เด็กหญิงอามีรา   กะสูเมาะ  ป.4/2   
16 10609 เด็กหญิงนูรูลบิสมี   ขุนทองเพ็ง  ป.4/2   
17 11364 เด็กชายวีรเทพ   ศรีสุวรรณ์  ป.4/2   
18 11393 เด็กหญิงอภิรดี   ชูแก้ว  ป.4/2   
19 11552 เด็กชายอาซาน   อาแวกือจิ  ป.4/2   
20 11560 เด็กหญิงนูรฟาเดียนา   ตือละเจ๊ะซอ  ป.4/2   
21 11565 เด็กชายอติกันต์   สะแม  ป.4/2   
22 11566 เด็กชายมุสซอฟา   เด็นดู  ป.4/2   
23 11568 เด็กหญิงซอลีฮะห์   มะดาโอ๊ะ  ป.4/2   
24 11572 เด็กชายนิชาภัทร   ช่วยยก  ป.4/2   
25 11573 เด็กชายมูฮัมหมัดซาฮีกัน   มะยูโซ๊ะ  ป.4/2   
26 11587 เด็กหญิงนิปาเลียนา   เจ๊ะอาลี  ป.4/2   
27 11604 เด็กหญิงนูรูลอีมัน   สามูนิง  ป.4/2   
28 12381 เด็กหญิงญารินดา   บุญนุชิต  ป.4/2   
29 12730 เด็กหญิงดารากูล   แซ่ลิ่ม  ป.4/2   
30 12733 เด็กชายอัษฎา   อ่อนชุลี  ป.4/2   
31 12756 เด็กหญิงซาเดีย   โต๊ะโดย  ป.4/2   
32 12777 เด็กหญิงนาตาเรีย   อิสมาน  ป.4/2   
33 12994 เด็กหญิงฟาติน  บากา ป.4/2   

 

 



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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น  นางชลัยพร เบ็ญจุฬามาศ  ,  นายเฉลิมเกียรติ แป้นเส้ง 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10027 เด็กหญิงซีตีอาอีเซาะห์        ฮายอ ป.4/3   
2 10481 เด็กชายกฤษกร                วัฒนะ ป.4/3   
3 10482 เด็กชายนิมูฮัมหมัดยาซีน     เจะอาลี ป.4/3   
4 10483 เด็กชายนิอิบรอฮีม            สะอะ ป.4/3   
5 10486 เด็กชายมูฮัมหมัดเตาฟิต     ยูโซ๊ะ ป.4/3   
6 10502 เด็กหญิงมาดีฮะห์             บินสาแล๊ะ ป.4/3   
7 10511 เด็กชายแวสุวรรณ์            บินแวนาแว ป.4/3   
8 10545 เด็กชายสิงหราช              อนุสาร ป.4/3   
9 10567 เด็กชายนิอัฟนันท์            เจะเละ ป.4/3   
10 10583 เด็กหญิงนูร์ดีณีย์             กอเด ป.4/3   
11 10591 เด็กหญิงอาตีกะห์            อาแว ป.4/3   
12 10592 เด็กหญิงนูรอาตีกะห์         ยายอ ป.4/3   
13 10593 เด็กชายแวอัซมี               เฮมบี ป.4/3   
14 10598 เด็กชายสมโภชน์             สนิทชาติ ป.4/3   
15 10602 เด็กชายซาลิม                 มะนอร์ ป.4/3   
16 10615 เด็กหญิงรอฎีญาร์            สาและ ป.4/3   
17 10978 เด็กชายอับดุลสลาม         อาลี ป.4/3   
18 11256 เด็กหญิงวัชรินทร์            วชัรวิภานุวัฒน์ ป.4/3   
19 11362 เด็กชายฐิติกร                 หงษ์เวียงจันทร์ ป.4/3   
20 11378 เด็กหญิงนอร์แอลีซา         มะดือเระ ป.4/3   
21 11443 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสวัน     มะลี ป.4/3   
22 11574 เด็กหญิงโนรฮาซีกีม         บือราเฮ็ง ป.4/3   
23 11582 เด็กชายอภิรักษ์              ยะโก๊ะ ป.4/3   
24 11584 เด็กชายมูฮ าหมัดฟารีส      ยากี ป.4/3   
25 11585 เด็กหญิงแวนออักมาล       แวมูซอ ป.4/3   
26 11591 เด็กหญิงนอรมัยซารัฟ       เจะ๊ดือราแม ป.4/3   
27 11595 เด็กชายซุลอามีย์             หมาดสุเรน ป.4/3   
28 11600 เด็กชายลีชา                  - ป.4/3   
29 11602 เด็กหญิงนุรนาบีลา          ยูโซะ ป.4/3   
30 11872 เด็กชายอภิเทพ              ตั้งวัชรกุล ป.4/3   
31 11880 เด็กหญิงจิตติมา             ว่องไว ป.4/3   
32 12993 เด็กหญิงดรุณ ี               สาเร๊ะ ป.4/3   

 

 

 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/4  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวณภัคมน  โพชะเรือง ,  นางสาวณัฐนิช ธนาบริสุทธิ์ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10048 เด็กหญิง โนรซาฮีรา สือน ิ ป.5/4   
2 10139  เด็กหญิง ไอลิน  โอราสะมันนี  ป.4/4   
3 10485  เด็กชาย มูฮัมมัดฮาบิก  มะเสาะ  ป.4/4   
4 10488  เด็กชาย อาดัม  จินตรา  ป.4/4   
5 10506  เด็กหญิง นินุรไอนี  ยะโก๊ะ  ป.4/4   
6 10527  เด็กหญิง ปณิตา   หะยา  ป.4/4   
7 10534  เด็กหญิง อัสวาน ี สตาปา  ป.4/4   
8 10535  เด็กชาย มูฮัมหมัดยูสรี  ตาซู  ป.4/4   
9 10536  เด็กชาย นิซูกิฟลี  เจ๊ะอาลี  ป.4/4   
10 10538  เด็กชาย ฟากีส  ดือเร๊ะ  ป.4/4   
11 10542  เด็กชาย มูฮัมหมัดอลิฟาน  สามะ  ป.4/4   
12 10554  เด็กหญิง นินัสริน  ซูหลง  ป.4/4   
13 10556  เด็กหญิง นูรีฮัน  หมัดเลาะ  ป.4/4   
14 10559  เด็กหญิง นูรฮายาตี  ดาโอ๊ะ  ป.4/4   
15 10564  เด็กหญิง นูรีฮัน  เจะตาเฮร์  ป.4/4   
16 10580  เด็กหญิง นาตาชา  อาแซ  ป.4/4   
17 10604  เด็กชาย อัสรัณร์  บือราเฮง  ป.4/4   
18 10605  เด็กชาย อาดัมดารูวิส  สาเมาะ  ป.4/4   
19 10619  เด็กหญิง โรฮันน ี ซิเดะ  ป.4/4   
20 11366  เด็กชาย นพพล  นรชาติพันธุ์  ป.4/4   
21 11381  เด็กหญิง วิภาดา  นรชาติพิทักษ์  ป.4/4   
22 11388  เด็กชาย ซาฟิค  อิสเฮาะ  ป.4/4   
23 11544  เด็กชาย อัสรัน  ดาโอะ  ป.4/4   
24 11550  เด็กชาย มูฮ าหมัดอาดัม  ยูโซะ  ป.4/4   
25 11557  เด็กชาย ธนน  ศรีการณ ์ ป.4/4   
26 11558  เด็กหญิง ฌาเนียร์  มะรอนิง  ป.4/4   
27 11562  เด็กหญิง นาบีลา  ตวนแมเร๊าะ  ป.4/4   
28 11563  เด็กหญิง เขมิกา  คุณารูป  ป.4/4   
29 11583  เด็กชาย มูฮัมหมัดอัฟนัน  เจ๊ะมะ  ป.4/4   
30 11589  เด็กหญิง นัจวา  อับดุลเลาะ  ป.4/4   
31 11596  เด็กชาย อาณาจักร  มูซอ  ป.4/4   
32 11599  เด็กชาย มูฮัมหมัดอัสรอฟ  กูนิง  ป.4/4   
33 12741  เด็กชาย วุฒิพงศ์  ศิรินารถ  ป.4/4   
34 12764  เด็กชาย มูฮ าหมัดอิมรอน  สาเล็ง  ป.4/4   

 

 

 

 



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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางมยุรี ศรีวัง ,  นายภัทราวุธ ด ารงฤทธิ์ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10487 เด็กชาย สุรศักดิ ์ ซาเสน ป.4/5   
2 10497 เด็กหญิง นูรุอันณี สามะแอ ป.4/5   
3 10500 เด็กหญิง โนรกัสม ี เจ๊ะโซ๊ะ ป.4/5   
4 10510 เด็กชาย วีลดาน อาย ุ ป.4/5   
5 10519 เด็กชาย อาดัม มะสาและ ป.4/5   
6 10533 เด็กหญิง อภิรดา โอ่งกลาง ป.4/5   
7 10540 เด็กชาย มูฮัมหมัดฟีรมัน ดอเลาะ ป.4/5   
8 10543 เด็กชาย วุฒิกานต์ แซ่เจียง ป.4/5   
9 10584 เด็กหญิง นูร์ฟาเดีย สือแลแม ป.4/5   
10 10587 เด็กหญิง พรรณภา บุญศรี ป.4/5   
11 10590 เด็กหญิง อาดาเนียร์ สาและ ป.4/5   
12 10596 เด็กชาย ไบฮากิม มะยายอ ป.4/5   
13 10597 เด็กชาย มุสตากีม เจ๊ะเลาะ ป.4/5   
14 10608 เด็กหญิง นูรูลบิสมา ขุนทองเพ็ง ป.4/5   
15 11025 เด็กชาย ญะฟัตร์ อับดุลราหมาน ป.5/5   
16 11076 เด็กหญิง สุวนันท์ โคตรแสง ป.4/5   
17 11361 เด็กชาย พีรพันธุ์ ต้ังวัชรกุล ป.4/5   
18 11386 เด็กชาย มูฮัมหมัดไซดี เจ๊ะดอเลาะ ป.4/5   
19 11387 เด็กชาย ธนวัฒน์ เกิดแสงสรุิยงค ์ ป.4/5   
20 11392 เด็กหญิง ศิริกานต์ เทพอุบล ป.4/5   
21 11394 เด็กชาย มูฮ าหมัดอาลีฟ ซ าซ ี ป.4/5   
22 11549 เด็กชาย ฮากีมีน เจ๊ะอาแซ ป.4/5   
23 11554 เด็กชาย วันซัลมาน แวสาเหาะ ป.4/5   
24 11556 เด็กชาย กวีชัย ชาวบางใหญ่ ป.4/5   
25 11561 เด็กหญิง อาฟัดฟาร์ฮาน ี เจ๊ะดอเล๊าะ ป.4/5   
26 11564 เด็กชาย อาลีฟ อาแว ป.4/5   
27 11571 เด็กชาย ฮากีม บินอุมา ป.4/5   
28 11576 เด็กชาย อัฟนัน ดอสะ ป.4/5   
29 11592 เด็กหญิง วชิรภร ชีวะกุล ป.4/5   
30 11603 เด็กหญิง นุรไมซาราห ์ อิสริยนรา ป.4/5   
31 12369 เด็กหญิง ฮานีฟะฮ์ มะรอนิง ป.4/5   
32 12372 เด็กชาย แวนัสรูน ตะปู ป.5/5   
33 12394 เด็กชาย อัฟนันต์ อีซอ ป.4/5   
34 12732 เด็กชาย เอกชัย เจ๊ะอาแซ ป.4/5   
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อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น  นางสาวกานต์สินี  พรเศรษฐกุล , นางสาวดวงกมล การเกษม , นางสาววิรัญชนา  คงประเสริฐ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10040 เด็กชาย อิลฮัม มะหะรีเป็ง ป.5/6   
2 10071 เด็กชาย ซะฮ์รูลอามีน มาลากะ ป.5/6   
3 10512 เด็กชาย อนุชา เจ๊ะอาลี ป.4/6   
4 10513 เด็กชาย อัซฮา ยะปา ป.4/6   
5 10514 เด็กชาย อัคนินธ์ อาแว ป.4/6   
6 10529 เด็กหญิง มินตา จูเล็ง ป.4/6   
7 10541 เด็กชาย มูฮ ามัดอาติฟส์ รอสาลี ป.4/6   
8 10544 เด็กชาย วุฒิชัย อินมะณี ป.4/6   
9 10558 เด็กหญิง นูรอาฟีฟาฮ อามิง ป.4/6   
10 10566 เด็กชาย ดาเนีย ยาคอ ป.4/6   
11 10574 เด็กชาย ศักรินทร์ ซุ่นกี่ ป.4/6   
12 10575 เด็กชาย อับดุลชารุต มะแอ ป.4/6   
13 10981 เด็กชาย มูฮ าหมัดอริซมี ราแดง ป.4/6   
14 11079 เด็กชาย อิสกันดา ดอเล๊าะ ป.4/6   
15 11359 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ถีระแก้ว ป.4/6   
16 11382 เด็กชาย วันชนะ นกสี ป.4/6   
17 11385 เด็กชาย อิคกรัม เลาะโอะ ป.4/6   
18 11389 เด็กหญิง นูรอาย สาและอาแร ป.4/6   
19 11390 เด็กหญิง ชวาร ี วามิง ป.4/6   
20 11578 เด็กหญิง อัญชลี มะยูโซ๊ะ ป.4/6   
21 11593 เด็กชาย มูฮัมหมัดอากิม อาลี ป.4/6   
22 11605 เด็กหญิง นูร์ฟาตีฮะ ยูโซ๊ะ ป.4/6   
23 11879 เด็กหญิง เอราวาดี ยูนุ ป.4/6   
24 12368 เด็กชาย มูฮัมหมัดริดดูวัน หามะ ป.4/6   
25 12376 เด็กชาย มูฮ าหมัดอามีนีน สะแลแม ป.4/6   
26 12388 เด็กหญิง วันรินดู มามะ ป.4/6   
27 12731 เด็กหญิง นิสาฮ์ เจ๊ะมิ ป.4/6   
28 12734 เด็กชาย ไฮการ์แดนเนียร์ หมะม๊ะ ป.4/6   
29 12773 เด็กหญิง อารียา หะมะ ป.4/6   
30 12787 เด็กหญิง อัลฟา บือราเฮง ป.4/6   
31 12992 เด็กหญิง แวซูรายา บินมะโซะ ป.4/6   
32 13006 เด็กชาย มูฮัมหมัดลุตฟี หามะ ป.4/6   

 

 

 

 

 


