
 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางจินตนา  แวยูนุ , นายจิระวัฒน์  แก้วชู 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   
1 10005 เด็กชาย อะห์หมัดรอยฮาน สาและ ป.5/1   
2 10033 เด็กชาย มุสตากีม สือมะแอ ป.5/1   
3 10042 เด็กชาย ศิลา ขวัญคุม ป.5/1   
4 10046 เด็กหญิง ณัฐกานต ์ บุญจันทร ์ ป.5/1   
5 10049 เด็กหญิง นูรซาฟีรา ตาเย๊ะ ป.5/1   
6 10054 เด็กหญิง ฮูษณา สาเร๊ะน ู ป.5/1   
7 10072 เด็กหญิง ซัลวา ดาโอะ ป.5/1   
8 10076 เด็กหญิง นาตาชา แวอาแซ ป.5/1   
9 10083 เด็กหญิง อภัศรา สามะอาล ี ป.5/1   
10 10101 เด็กหญิง จันทนา สูดิง ป.5/1   
11 10105 เด็กหญิง นุรซาฟีรา เจ๊ะอาล ี ป.5/1   
12 10110 เด็กหญิง แวนัสรินทร ์ แวมามุ ป.5/1   
13 10112 เด็กหญิง อรนภา รูเด็ง ป.5/1   
14 10123 เด็กชาย อภิรักษ์ หนูแป้น ป.5/1   
15 10129 เด็กหญิง รีเดีย บือราเฮง ป.5/1   
16 10131 เด็กหญิง นิอารียาณ ี ยูโซ๊ะ ป.5/1   
17 10624 เด็กหญิง นลินทิพย ์ แนะนวน ป.5/1   
18 10974 เด็กหญิง นูรเราะฮมาตีนา บินอาแว ป.5/1   
19 10999 เด็กหญิง โนร์เดียนา เจ๊ะมูดอ ป.5/1   
20 11000 เด็กหญิง ต่วนฮสันะห์ โต๊ะโซะ๊ ป.5/1   
21 11005 เด็กชาย อามีรุลอิรฟาน สาและ ป.5/1   
22 11015 เด็กหญิง กรวรรณ พิทักษ์สัตยกุล ป.5/1   
23 11018 เด็กหญิง ฟาดียา มามะ ป.5/1   
24 11019 เด็กหญิง อัซมา แวดือราแม ป.5/1   
25 11029 เด็กชาย นิรันดร ์ เจ๊ะหะ ป.5/1   
26 11031 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ คะโมระวงค ์ ป.5/1   
27 11032 เด็กหญิง สุไรดา สะมะแอ ป.5/1   
28 11041 เด็กหญิง ขนิษฐา เพ็ชรด า ป.5/1   
29 11048 เด็กชาย อับดุลเราะห์มาน มัยดิง ป.5/1   
30 11052 เด็กหญิง อัสวีดา คอเดร์ ป.5/1   
31 12377 เด็กชาย มูฮัมหมัดอัฟฟิมล์ สะแลแม ป.5/1   
32 12780 เด็กหญิง ฮารีนา ฮะ ป.5/1   
33 12989 เด็กหญิง นูร์ซูฟียะห์ สาและ ป.5/1   

 

 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสุฑามาศ  สุวรรณศิลป์ , นายณรงค์เดช  แพรกนก 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 10013 เด็กชาย ธนเทพ เมืองแดง ป.5/2   
2 10026 เด็กหญิง นพมาศ ใจปัญญา ป.5/2   
3 10039 เด็กชาย อาลามีน เลาหสกุล ป.5/2   
4 10056 เด็กชาย พรประเสริฐ หิรัญชากร ป.5/2   
5 10061 เด็กชาย แวฟิตรี แวบากา ป.5/2   
6 10064 เด็กชาย สหภาพ เกตุแก้ว ป.5/2   
7 10079 เด็กหญิง วันนูรซีฮาร์ม แวอาแซ ป.5/2   
8 10080 เด็กหญิง แวอายูน ี ยูโซ๊ะ ป.5/2   
9 10092 เด็กชาย รอมฎอน เจ๊ะโซ๊ะ ป.5/2   
10 10098 เด็กชาย ฮัรฟาน บือซา ป.5/2   
11 10106 เด็กหญิง นูร์ปาซลีะห์ อารง ป.5/2   
12 10124 เด็กชาย อาดัม อาแวบือซา ป.5/2   
13 10137 เด็กหญิง สุนิสา มะยายอ ป.5/2   
14 10140 เด็กหญิง ฟาร่า มาหะมะสาและ ป.5/2   
15 10621 เด็กชาย อัศนัย เจ๊ะเย็ง ป.5/2   
16 10627 เด็กชาย คูไซฟะห์ เจ๊ะแต ป.5/2   
17 10633 เด็กหญิง กุลธิดา ขวัญเมือง ป.5/2   
18 10639 เด็กชาย วริทธิ์ธร บุญมาศ ป.5/2   
19 10647 เด็กหญิง ฮาฟีเซาะ สมแสง ป.5/2   
20 10997 เด็กชาย อรยิ์ธัช วงศ์ดารารัตน ์ ป.5/2   
21 11003 เด็กหญิง อามีรา เจ๊ะแม ป.5/2   
22 11022 เด็กหญิง ซีเปาะนูร์ซฮูาดา ไซอับดุลเลา๊ะ ป.5/2   
23 11030 เด็กชาย ฮาฤทธิ ์ บูก ุ ป.5/2   
24 11035 เด็กหญิง ซัลซาบลีา มะสาแม ป.5/2   
25 11038 เด็กหญิง อามีนา สาเมาะ ป.5/2   
26 11054 เด็กหญิง ซารีนา ซาอินสะมะแอ ป.5/2   
27 11059 เด็กชาย อิสกันต์ดา ยูโซะ ป.5/2   
28 11064 เด็กชาย มูฮ าหมัดอัสรี กุเวกามา ป.5/2   
29 11086 เด็กหญิง วิรตา นนทรักษ ์ ป.5/2   
30 12354 เด็กหญิง สุจินันท ์ จันทบด ี ป.5/2   
31 12356 เด็กชาย มูฮัมหมัดอามีน มุสอ ป.5/2   
32 12990 เด็กชาย ชญานิน นะทะเล ป.5/2   
33 13002 เด็กหญิง กุรนียาวาตปีุตร ี มะรอแม ป.5/2   

 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นายมนัส มรรคาเขต , นางสาวชลิดา เทพก าเนิด 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 10006 เด็กชาย ณภัทร พรหมจิตร์ ป.5/3   
2 10022 เด็กหญิง ซูมาเรีย บินเจ๊ะเงาะ ป.5/3   
3 10028 เด็กชาย กฤตพัค ยศรุ่งเรือง ป.5/3   
4 10029 เด็กชาย ซุลกอร์นัย มะกาจ ิ ป.5/3   
5 10037 เด็กชาย อาลีฟ สาฮา ป.5/3   
6 10052 เด็กหญิง นุร์ฮูดา มะหะมะนอ ป.5/3   
7 10053 เด็กหญิง ยูนาด ี วาแวน ิ ป.5/3   
8 10070 เด็กชาย นนธวฒัน ์ ผุดารง ป.5/3   
9 10073 เด็กหญิง ซาฟีร่าห์ ยะลาพาน ี ป.5/3   
10 10088 เด็กชาย บุซรอน อาแว ป.5/3   
11 10089 เด็กชาย มานิตร ์ มานารสิ ป.5/3   
12 10090 เด็กชาย มูฮัมหมัดอาดีส มะลาเย็น ป.5/3   
13 10126 เด็กชาย อัฟนาน ดอเล๊าะ ป.5/3   
14 10141 เด็กหญิง อันนิฮ เจ๊ะเต๊ะ ป.5/3   
15 10635 เด็กชาย นายปิ อิแต ป.5/3   
16 11006 เด็กชาย แวอัสรอย อุเซ็ง ป.5/3   
17 11008 เด็กชาย กรธวัช พันธ์ล าใย ป.5/3   
18 11017 เด็กหญิง นูรูนณาดา เซ็ง ป.5/3   
19 11020 เด็กหญิง อาฟาณีร ์ เปาะซา ป.5/3   
20 11021 เด็กหญิง ซีเปาะนูรไลลา ไซอับดุลเลา๊ะ ป.5/3   
21 11027 เด็กชาย ซอบีรีน ดอเลาะ ป.5/3   
22 11034 เด็กหญิง ดัรดาอ์ สาแล๊ะ ป.5/3   
23 11039 เด็กหญิง อัลยา มานะสุทธ ิ ป.5/3   
24 11046 เด็กชาย ฮาฟีรัน ยูโซะ ป.5/3   
25 11047 เด็กชาย สันติสุข สุวรรณ ป.5/3   
26 11061 เด็กชาย ภุชงค ์ หารเชิงค้า ป.5/3   
27 11068 เด็กหญิง อัคคตา ชุมทองมา ป.5/3   
28 11074 เด็กหญิง ปิยธิดา ปานแก้ว ป.5/3   
29 11075 เด็กหญิง วันสาวิกัน แวสามะแอ ป.5/3   
30 11080 เด็กชาย รชตะ ม่วงพิน ป.5/3   
31 11092 เด็กหญิง อนิซา มามะ ป.5/3   
32 11885 เด็กหญิง นูร์อาลาม ี บาโงยปะแต ป.5/3   
33 12991 เด็กหญิง สุนิสา สือนิ ป.5/3   

 

 

 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางวรารักษ์  สิวายะวิโรจน์ ,  นายสมชาติ  ดือราโอ๊ะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10001 เด็กชายแวชาฟิส  สาเม๊าะ  ป.5/4   
2 10002 เด็กชายฟัรฮาน สามะเด็ง ป.5/4   
3 10007 เด็กชายสาเหะรีดูวัล  เสะอุเซ็ง ป.5/4   
4 10016 เด็กหญิงอามีลา มือเย๊าะ ป.5/4   
5 10057 เด็กชายนินูฮ์ธันวา วาจิ ป.5/4   
6 10081 เด็กหญิงแวซูเฟีย แวยูโซะ ป.5/4   
7 10085 เด็กชายกอฟฟารีย์ จะปะกิยา ป.5/4   
8 10093 เด็กชายรีดูวัน มาหะมะ ป.5/4   
9 10095 เด็กชายอาหมัดอิสกานดาร์ สารวงษ์ ป.5/4   
10 10100 เด็กชายอีรฟาน สะดียามู ป.5/4   
11 10113 เด็กหญิงซัลวา ปิยนรา ป.5/4   
12 10119 เด็กชายสิรวิชญ์ ฤทธิเดช ป.5/4   
13 10473 เด็กชายศรัญญู แวยะปา ป.5/4   
14 10641 เด็กหญิงฮีดายะห์ แวอูมา ป.5/4   
15 10643 เด็กหญิงโนรอัยณี ยะปา ป.5/4   
16 11007 เด็กชายอิสกันดาร์ วงกะลา ป.5/4   
17 11010 เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน สาเมาะ ป.5/4   
18 11012 เด็กหญิงฟามีซาร์ อูมา ป.5/4   
19 11014 เด็กหญิงนาเดีย ซีเดะ ป.5/4   
20 11024 เด็กชายอาซีม เจ๊ะบือราเฮง ป.5/4   
21 11036 เด็กหญิงสุนิตา ศรีชู ป.5/4   
22 11045 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรคาน อาด๊ะ ป.5/4   
23 11065 เด็กหญิงนูรูลฟาฮามีย๊ะห์ ยิปราโซ ป.5/4   
24 11067 เด็กหญิงนาตาชา หะมะ ป.5/4   
25 11069 เด็กหญิงจัสมีน บือราเฮง ป.5/4   
26 11072 เด็กหญิงแวซาฟารา แม ป.5/4   
27 11084 เด็กชายฮันซาหล๊ะ อับดุลเลาะ ป.5/4   
28 11085 เด็กหญิงอัสมะห์ สาเฮาะ ป.5/4   
29 11087 เด็กหญิงสุภาวรรณ ปุ่นอักษรชัย ป.5/4   
30 12353 เด็กหญิงดาร์มานตาซ๊ะ ปัตตานี ป.5/4   
31 13033 เด็กหญิงวิรฎา วาจิ ป.5/4   
32 13035 เด็กชายนัสรู ปาเก ป.5/4   

 

 
 
 
 
 

 

 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวซาวีราห์  กาหลง , นายอาพันดี  มะดาแซ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10009  เด็กชาย  สาเหะอามาดัม   สาเหะดือราแม  ป.5/5   
2 10011  เด็กชาย  ฟาฮามีน   ดือเร๊ะ  ป.5/5   
3 10015  เด็กหญิง  ซีตีโรสณีต้า   ว่องวนิชชา  ป.5/5   
4 10024  เด็กหญิง  อรณิชา   อาแว  ป.5/5   
5 10025  เด็กหญิง  นัฐนรี   เส็มหมัด  ป.5/5   

6 10051  เด็กหญิง  นูรีดา   อูมา  ป.5/5   
7 10082  เด็กหญิง  ศศิประภา   ปาณะศรี  ป.5/5   
8 10115  เด็กชาย  โซเฟียน   มะมิง  ป.5/5   
9 10622  เด็กชาย  สิทธิศักดิ์    มูซอ  ป.5/5   
10 10631  เด็กหญิง  นาอีละห์   บากา  ป.5/5   
11 10755  เด็กชาย  อรรถพล   รอนิง  ป.5/5   
12 10799  เด็กชาย  อิมรอน  หะยีอาแซ ป.6/5   
13 11002  เด็กหญิง  อัยซะห์   ยูโซ๊ะ  ป.5/5   
14 11004  เด็กชาย  มูฮ าหมัดอารีฟ   มะนอ  ป.5/5   
15 11011  เด็กชาย  บุญฤทธิ์   แก้วศิริ  ป.5/5   
16 11013  เด็กหญิง  นูรฮัยฟา   ดอเลาะกาเด  ป.5/5   
17 11026  เด็กชาย  มูฮ าหมัดอามีน   แมทาลง  ป.5/5   
18 11037  เด็กหญิง  วรรดา   วาจิ  ป.5/5   
19 11044  เด็กชาย  ดาเนีย   มะลียุ  ป.5/5   
20 11049  เด็กชาย  มูฮัมหมัดรีฟาอี   ยะโก๊ะ  ป.5/5   
21 11050  เด็กชาย  ฟัรฮัน   บิลกือจิ  ป.5/5   
22 11055  เด็กหญิง  อรุณลดา   มะหะหมัดเซาปี  ป.5/5   
23 11056  เด็กหญิง  ซีตีอัลฟะฮ์   อาแซ  ป.5/5   
24 11063  เด็กชาย  มูฮัมหมัดฟากีฟ   แมแน  ป.5/5   
25 11066  เด็กหญิง  กชกร   นกเส้ง  ป.5/5   
26 11071  เด็กหญิง  โนร์อัสมีนา   สะแม  ป.5/5   
27 11083  เด็กชาย  อรรถพล   สุนทรวาที  ป.5/5   
28 11093  เด็กหญิง  สีตีโนรบายะห์   แวมะมิง  ป.5/5   
29 12724  เด็กชาย  อิลฟัมร์  ดือเระ ป.5/5   
30 12728  เด็กชาย  ฮาฟิส  ยูนุ ป.5/5   
31 12743  เด็กหญิง  กรรณิการ์  ค างาม ป.5/5   

 

 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/6 ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น  นางนูรีดา พฤฒิพัฒนพงศ์ , นางสาวปิยาภา ศิริไพรวัน    
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10021 เด็กหญิงพริมรตา ลาเต๊ะ ป.5/6   
2 10023 เด็กหญิงมัสนา พ่ึงโคกสูง ป.5/6   
3 10032 เด็กชายมูฮัมหมัดอารฟาน ยูโซ๊ะ ป.5/6   
4 10050 เด็กหญิงนูร์อายูนี เต๊ะ ป.5/6   
5 10068 เด็กชายอิลฮัม บูละ ป.5/6   
6 10069 เด็กชายฮาฟิส ออแนะ ป.5/6   
7 10075 เด็กหญิงนาเดีย เจ๊ะซอ ป.5/6   
8 10086 เด็กชายนิอากาซา สนิ ป.5/6   
9 10091 เด็กชายมูฮ าหมัดเดนิส ยูโซะ ป.5/6   
10 10094 เด็กชายสนธิ หนูแสง ป.5/6   
11 10102 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หนูแป้น ป.5/6   
12 10104 เด็กหญิงนาตาชา สาราสีนา ป.5/6   
13 10132 เด็กหญิงนูรฟาติน สาอะห์ ป.5/6   
14 10138 เด็กหญิงอิรฟานี เจ๊ะดือเร๊ะ ป.5/6   
15 10172 เด็กชายอัยดี สาเมาะ ป.6/6   
16 10623 เด็กชายมูฮ าหมัดแวมาโซ บอนอง ป.5/6   
17 10636 เด็กชายจักรพงษ์ พ่ึงชู ป.5/6   
18 10648 เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่จิ้ว ป.5/6   
19 10651 เด็กชายคิวอาฟาน มามะ ป.5/6   
20 10685 เด็กชายต่วนดาเนียล กูจิ ป.5/6   
21 10776 เด็กหญิงสุทธิดา รับไทรทอง ป.5/6   
22 10998 เด็กชายมูฮามัดฮาฟีซัน มีดูละ ป.5/6   
23 11051 เด็กหญิงนาเดีย ดือราแม ป.5/6   
24 11053 เด็กหญิงนูรูซาฟีลา บินอูเซ็ง ป.5/6   
25 11057 เด็กหญิงกนกกานต์ มะโร๊ะ ป.5/6   
26 11060 เด็กชายนิติภูมิ นิยา ป.5/6   
27 11062 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซีม มามะ ป.5/6   
28 11081 เด็กชายซาฟิก เจะบือราเฮง ป.5/6   
29 11088 เด็กหญิงซูลบัยดะฮ์ อามีเร๊าะ ป.5/6   
30 11856 เด็กหญิงอชิรญา สะมะแอ ป.5/6   
31 11858 เด็กชายปฏิภาณ พรไพบูลย์ ป.5/6   
32 12355 เด็กชายมุสตากีน หะแว ป.5/6   
33 12758 เด็กหญิงนูร์ฮายาตี อาซามิง ป.5/6   
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