
 
 

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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น  ครูฟัรฮาน  เบญดาวุด , ครูอุษณีย์  แบเลาะ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10156 เด็กชายกฤษฎา จันทร์แดง ม.1/1   
2 10176 เด็กหญิงแพรวา ศรีค าผึ้ง ม.1/1   
3 10177 เด็กหญิงกัลยา บุญธรรม ม.1/1   
4 10211 เด็กหญิงศศิวิมล เขียวหลี ม.1/1   
5 10217 เด็กหญิงอริสสา เจ๊ะอารง ม.1/1   
6 10239 เด็กชายมูอัมหมัดอีรฟัน กลานาวี ม.1/2   
7 10251 เด็กหญิงธัศนีม เจะเงาะ ม.1/1   
8 10255 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟูดิน วาเด็ง ม.1/2   
9 10268 เด็กชายอินทรีย์ สกุลกาญจนาโชติ ม.1/1   
10 10350 เด็กหญิงอนิตา เจ๊ะและ ม.1/1   
11 10479 เด็กหญิงพนิดา ประสานวงษ์ ม.1/1   
12 10930 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เจริญคุณ ม.1/1   
13 12360 เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดี ม.1/1   
14 12362 เด็กชายศุภสิน สุขพาส ม.1/2   
15 12363 เด็กหญิงอธิชา พุกกะมาน ม.1/1   
16 12964 เด็กชายธนภัทร หริณโรจน์ ม.1/1   
17 12967 เด็กชายวสิษฐ์พล ศรีจันทร์ ม.1/1   
18 12968 เด็กชายฮานาฟี เจ๊ะเย็ง ม.1/1   
19 12969 เด็กชายธวัชชัย ศักดิ์สุรทรัพย์ ม.1/1   
20 12970 เด็กชายอิมรอน สือนิ ม.1/1   
21 12971 เด็กหญิงอริศรา เจ๊ะดาโอ๊ะ ม.1/1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น  ครูไซยหนาบ  อาแว  , ครูเมธินี  ส าราญสุข 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10208 เด็กหญิงซีตีมาซูวิน  ยูโซ๊ะ  ม.1/1   
2 10252 เด็กหญิงนูรกามีลา ชัยเขี้ยง ม.1/1   
3 10260 เด็กชายภูริณัฐ แซ่ก้าว ม.1/1   
4 10277 เด็กหญิงโนรอัย บือราเฮ็ง ม.1/2   
5 10281 เด็กหญิงสายธาร แซ่เอ้ียง ม.1/1   
6 10297 เด็กชายพิสิษฐ์ คชกาล ม.1/1   
7 10308 เด็กหญิงสีตีคอลีเยาะ โตะตาหยง ม.1/1   
8 10316 เด็กหญิงโรสนีซา ยะกา ม.1/2   
9 10344 เด็กหญิงนูรูวาฟาร์ อูมา ม.1/2   
10 10347 เด็กหญิงกัญญาพัชร สกูลหลาย ม.1/1   
11 10352 เด็กหญิงวันฮัสนาห์ แวสาเหาะ ม.1/1   
12 11873 เด็กชายพิชญุตม์ ธีระพันธ์ ม.1/1   
13 11991 เด็กชายอาหะมะ สามะ ม.2/3   
14 12467 เด็กชายพีรพัฒน์ ใจเปี่ยม ม.1/2   
15 12494 เด็กชายรอแฟนดี มะเย็ง ม.2/3   
16 12501 เด็กชายชาญชัย บีดิง ม.2/3   
17 12502 เด็กชายภานุพงษ์  ไชยศรี  ม.2/2   
18 12509 เด็กชายวุฒิชัย ใจปิติ ม.2/3   
19 12965 เด็กชายกีรติ กีละ ม.1/1   
20 12973 เด็กชายอาทิพย์ อาแว ม.1/2   
21 12975 เด็กชายอดัม สมัยบารมี ม.1/2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   ครูนพรัตน์  คงเมือง , ครูคณานางค์  คงเมือง 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10180 เด็กหญิงสาวิกา ดาโอ๊ะ ม.1/2   
2 10182 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาคนวล ม.1/2   
3 10196 เด็กชายอับดุลมานัน มะอูเซ็ง ม.1/1   
4 10279 เด็กหญิงยีหวา สะโนทร ม.1/2   
5 10296 เด็กชายอภิสิทธ์ หนูแป้น ม.1/1   
6 10346 เด็กหญิงซูลีซา  เจ๊ะปอ  ม.1/2   
7 11852 เด็กชายฟารีส สมาวงษ์ ม.1/2   
8 12009 เด็กชายไกรวี ฤทธิ์โต ม.2/3   
9 12437 เด็กชายภาสกร มุขคีรี ม.2/3   
10 12478 เด็กชายมูฮ าหมัดมาลีกี แจะ ม.2/3   
11 12490 เด็กชายอภิสิทธิ์ ทองมี ม.2/3   
12 12493 เด็กชายปุณยวีร์ ประเสริฐศิลป์ ม.1/1   
13 12499 เด็กหญิงทิพย์วรา จันแดง ม.2/3   
14 12511 เด็กหญิงเอริสา บิลยะกุม ม.2/3   
15 12512 เด็กชายพีรภัทร์ หนูแป้น ม.2/3   
16 12963 เด็กหญิงซัลวาณีย์ เซ็ง ม.1/2   
17 12966 เด็กชายฤชวี โส๊ะสมาคม ม.1/1   
18 12977 เด็กชายวชิรวิทย์ บูกู ม.1/2   
19 12978 เด็กชายมูฮ าหมัดฟาอิซ    กูทา ม.1/2   
20 12982 เด็กหญิงนูรูนาตาชา มะอูเซ็ง ม.1/2   
21 12983 เด็กหญิงนาเดีย ยะโก๊ะ ม.1/2   

 
 
 


