
 
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวนิออน ประสูติทวี , นายฮานิฟ  สะแลแม 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10441 เด็กหญิงนูรอัฬฟา     เปาะมะ  ม 2/1   
2 11869 เด็กหญิงเปรมิกา      คุณารูป  ม 2/1   
3 12434 เด็กหญิงอานีตา       อาแวสือนิ    ม 2/1   
4 12440 เด็กชายอนุภาพ       รอดด้วง  ม 2/1   
5 12441 เด็กชายอิกรอม        อูมา  ม 2/1   
6 12442 เด็กชายชัยธง          สอดจิตร์  ม 2/1   
7 12443 เด็กชายธีรนันท์       พัฒนพิบูรณ์  ม 2/1   
8 12444 เด็กหญิงแวนูรอัคมา  แวสาเหาะ  ม 2/1   
9 12446 เด็กหญิงนุสรา         นามวงศ์  ม 2/1   
10 12450 เด็กชายฮาซัน          ซอและ  ม 2/1   
11 12454 เด็กหญิงอากีฟะห์      แวนิ  ม 2/1   
12 12455 เด็กหญิงนาตาชา       เจ๊ะมามะ  ม 2/1   
13 12456 เด็กหญิงมนสิชา        ดือรอนิง  ม 2/1   
14 12458 เด็กชายศุภโชค         จริยะ  ม 2/1   
15 12459 เด็กหญิงชนมล          ตันตินจิกุล  ม 2/1   
16 12461 เด็กหญิงคัซมีราณี      แวนาแว  ม 2/1   
17 12462 เด็กหญิงเมสินี           ฟูค า  ม 2/1   
18 12466 เด็กชายภัทรกิตติ์       มามะ  ม 2/1   
19 12473 เด็กชายชานนท์         โพธิ์ค า  ม 2/1   
20 12480 เด็กหญิงซากีเราะห์     อับดุลเลาะ  ม 2/1   
21 12486 เด็กหญิงฐิตาภรณ์       อนุสาร  ม 2/1   
22 12491 เด็กชายอิรฟาน          บูล๊ะ  ม 2/1   
23 12495 เด็กชายปรเมศ           ยูโซ๊ะ  ม 2/1   
24 12506 เด็กชายอานัส             มูซอ  ม 2/1   
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ของห้องเรียน 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางอมรรัตน์  ศรีจันทร์ , นางสาวสุกัญญา  แก้วอักษร 
 

เลขที่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10435 เด็กชาย มูฮัมหมัดฟิรฮาน อาด๊ะ  ม.2/3   
2 10934 เด็กชายทัตพงศ์  เปาะจิ  ม.2/3   
3 11402 เด็กชายเตวิชญ์  ศรีจันทร์  ม.2/2   
4 11851 เด็กชายนวกร  พาหุมันโต  ม.2/2   
5 12382 เด็กชาย วัชร  สารวงษ์  ม.2/2   
6 12432 เด็กชายอัศวนนท์  อับดุลรอเซะ  ม.2/2   
7 12435 เด็กชายอธินันท์  รักธรรม  ม.2/1   
8 12445 เด็กหญิงนีนารินทร์  ยิ้มแฉล้ม  ม.2/2   
9 12448 เด็กหญิงกัสมา  เจ๊ะนุ๊  ม.2/2   
10 12449 เด็กหญิงเด็กชายฮากีมี  อารง  ม.2/2   
11 12451 เด็กหญิงนูห์ฟาดีลา  สามะ  ม.2/2   
12 12453 เด็กหญิงอริศรา  เจ๊ะปอ  ม.2/1   
13 12460 เด็กหญิงโนรไอลา  มะ  ม.2/1   
14 12474 เด็กชายอุสมาน  รับไทรทอง  ม.2/2   
15 12475 เด็กหญิงอัยนา  ออแนะ  ม.2/1   
16 12479 เด็กหญิง นูร์อัย  สะมะแอ  ม.2/2   
17 12481 เด็กหญิงปรียา  มะนอ  ม.2/2   
18 12484 เด็กหญิงซูวารี  เจ๊ะมะแอ  ม.2/2   
19 12485 เด็กหญิงวนิดา  เจ๊ะเด็ง  ม.2/2   
20 12488 เด็กชายอนิรุจน์  สะมะแอ  ม.2/2   
21 12498 เด็กหญิงนริศรา  เจ๊ะปอ  ม.2/1   
22 12500 เด็กหญิง อารียา  ยูโซ๊ะ  ม.2/2   
23 12507 เด็กหญิงนูร์ซาวารี  บาราหาแม  ม.2/2   
24 12510 เด็กชายมูฮ าหมัดอานัส  มะอูเซ็ง  ม.2/3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาววีณา   อ่ิวหว่ัน , นางวัลลภา  ลิ่วลักษณ์ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11988 เด็กชายพัณณ์กร  รัศมี ม.2/3   
2 11996 เด็กชายนันทชัย  ธาระพันธ์ ม.2/3   
3 12017 เด็กชายมูฮ าหมัดบุคอรี  ราแดง ม.2/2   
4 12022 เด็กชายสิทธิโชค  มูซอ ม.2/2   
5 12436 เด็กหญิงเบญจพร   ติ๊บประโชค ม.2/3   
6 12439 เด็กชายอาบูฮาซัน  สะมะแอ ม.2/2   
7 12447 เด็กหญิงนฤมล  แซ่เล่า ม.2/2   
8 12457 เด็กชายอาลีฟวัจดี  สามานะ ม.2/2   
9 12463 เด็กหญิงเอสเธอร์    - ม.2/3   
10 12465 เด็กหญิงปิยะฉัตร  พ่ึงวิรวัฒน์ ม.2/3   
11 12468 เด็กหญิงอัสมีดา  สุวรรณบัณดิษฐ ม.2/2   
12 12469 เด็กหญิงปาลิตา  มูดอ ม.2/3   
13 12471 เด็กหญิงจิราภา การีมี ม.2/2   
14 12476 เด็กหญิงอาลียามายซารา  มะปีเยาะ ม.2/3   
15 12477 เด็กหญิงปองขวัญ  จันทร์แก้ว ม.2/3   
16 12482 เด็กหญิงโนรฮาสลีนา   มีนา ม.2/2   
17 12487 เด็กหญิงสาลีนา  แจะ ม.2/3   
18 12489 เด็กชายคณิศร  จันทร์สุวรรณ ม.2/2   
19 12492 เด็กชายกัลธิพัฒน์  ปักษีสิงห์ ม.2/3   
20 12497 เด็กชายศุภกิจ  อับดุลเลาะ ม.2/2   
21 12503 เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมตรัง ม.2/3   
22 12505 เด็กชายอานัส  บินดาโอะ ม.2/2   
23 12508 เด็กหญิงนูรู  มะมิง ม.2/3   
24 12784 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีวิชัย ม.2/3   

 
 


