
 
 

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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นายประสิทธิ์  ชัยศิริ , นางสาวนงนุช  เพ็ชแก้ว 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  เด็กหญิงชนิดา จันทนุพงศ์    
2  เด็กชายธีรเทพ บาเหะ    
3  เด็กชายมูอัฟนันต์ ยูโซ๊ะ    
4  เด็กหญิงกชวรรณ ขยันส ารวจ    
5  เด็กหญิงซีรีน ซ าซี    
6  เด็กหญิงนราทิพย์ อูเซ็ง    
7  เด็กหญิงนาเดียร์ เดชเกตุ    
8  เด็กหญิงมาซีเตาะห์ อูเซ็ง    
9  เด็กหญิงรัยบีนา แสนจักรค า    
10  เด็กชายมนัสนันท์ บุญสืบ    
11  เด็กชายอนุชา เชยชม    
12  เด็กชายฮาริส เจะสือนิ    
13  เด็กหญิงเชิญขวัญ พุทธหล้า    
14  เด็กหญิงทัสนีม อาแวสือแม    
15  เด็กหญิงโนรฟาซีรา มะยายอ    
16  เด็กหญิงสาฟีรา สือแม    
17  เด็กหญิงศุภรดา ฟองค า    
18  เด็กหญิงฮารุมี วาลง    
19  เด็กหญิงซัลมีมี รอสาลี    
20  เด็กหญิงร็อสมี วามิง    
21  เด็กชายฟัยศอล อับดุลเลาะ    
22  เด็กหญิงอารียา เกตุอ้ิม    
23  เด็กชายพัชรวาท เจริญคุณ    
24  เด็กหญิงน้ าเพชร ไสยมัญ    
25  เด็กหญิงซาร์ฟาร่า อีแต    
26  เด็กชายอนุวัฒน์ สาและ    
27  เด็กหญิงกรพินธุ์ ทองค า    
28  เด็กชายมูฮัมหมัดฟุรกอน เย็ง    
29  เด็กชายณรงค์กร สุขแดงพรม    
30  เด็กหญิงภาวินี พรหมจิตร์    
31  เด็กหญิงนาเดียร์ เดชเกตุ    

 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น นายอาหามะบัสรี  อูเซ็ง, นางสาวนิศาชล  สุขไชย 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  เด็กหญิงณัฐริกา วิรันสุข    
2  เด็กหญิงโนร์อัยนา สะมะแอ    
3  เด็กชายบุญประเสริฐ ประเสริฐศิลป์    
4  เด็กหญิงซัฟฟา อ่อนบรรจง    
5  เด็กหญิงภัทรวดี เจ๊ะและ    
6  เด็กชายภาคภูมิ พระสว่าง    
7  เด็กหญิงนูรียะห์ โละมะ    
8  เด็กชายจรกฤตย์ ยะปา    
9  เด็กชายซาลาฮูเด็น มือลี    
10  เด็กหญิงนีซา อาแซ    
11  เด็กหญิงนูรอัยดา นานิง    
12  เด็กชายยงยุทธ บุญเสริมสุขเจริญ    
13  เด็กหญิงนูรฮีดายู อาแว    
14  เด็กหญิงอานินดา ฆาเฆาะ    
15  เด็กหญิงอานีตา ดอนิ    
16  เด็กชายธีวรา เลี่ยมงาม    
17  เด็กหญิงทิพวรรณ คู่บัว    
18  เด็กหญิงโนร์ฮาฟีซา เปาะซา    
19  เด็กหญิงอลิตา นกแอนหมาน    
20  เด็กหญิงซีตีชามิม เตาะสาตู    
21  เด็กหญิงบัณฑิตา ภูบุญคง    
22  เด็กหญิงณันทนา ปูเต๊ะ    
23  เด็กชายอัรฟาน อารง    
24  เด็กหญิงรีสน่า อับดุลลา    
25  เด็กหญิงจรรยา ฤทธิ์โต    
26  เด็กหญิงฟาฮาน่า คานสกุล    
27  เด็กหญิงรุ้งตะวัน โมมี    
28  เด็กหญิงภัทรา ชุมเลิศ    
29  เด็กหญิงฟาร่านูร์ราสิกีณย์ สะมะแอ    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น นางอารีสัน  สะแม , นางสาวศศิวิมล  คงศรี 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1  เด็กหญิงซูรีฮัน อาแว    
2  เด็กชายตัรมีซี สามะ    
3  เด็กชายเจตชฎาพัน ผันเพชร    
4  เด็กชายกรวินทร์ เล่าเลิศ    
5  เด็กชายซัมซูดิง อับดุลเล๊าะ    
6  เด็กหญิงสุธีรา คงแสง    
7  เด็กชายมูฮ าหมัดอามีน ปิ    
8  เด็กชายศุภชัย ศรีธิวงค ์    
9  เด็กชายอาลีฟ บือราเฮง    
10  เด็กหญิงนุชรี จั่นเอี่ยม    
11  เด็กชายคฑาวุธ รอดหน่อย    
12  เด็กหญิงโซราดา มามะ    
13  เด็กหญิงแวซูไรดา ดอเลาะ    
14  เด็กหญิงซาฮีรา สามะ    
15  เด็กชายนิธิ ทองเมือง    
16  เด็กชายพีรพล หนูประดิษฐ์    
17  เด็กหญิงณัฏฐนิชา สายกระจ่าง    
18  เด็กหญิงอุรุชา กู้วิริยะ    
19  เด็กหญิงณัฐสุดา ประวัติ    
20  เด็กชายปฏิภาณ    ปิดเมือง    
21  เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกัล   สะมะแอ    
22  เด็กชายสิริพงษ์ เจียมวิโรจน ์    
23  เด็กชายกรวีร์ เพชรมณี    
24  เด็กชายซูฮาดัม ฮะซา    
25  เด็กชายนุกูลกิจ ศรีรัตน์    
26  เด็กชายนิอัสระห์ นิยา    
27  เด็กหญิงนัสรินทร์ อาแวบือซา    
28  เด็กชายวันสุกรี แวอูเซ็ง    
29  เด็กหญิงรุ่งนภา มุกดา    

 
 


