
 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาววันดี  ทิพรัตน์ ,  นางสาวปัทมา  แวกิจิ 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 11617 เด็กชายบวรนันท์  กะโห้เหม ป.1/1   
2 11627 เด็กหญิงซาฟีนา    ยูโซ๊ะ ป.1/1   
3 11628 เด็กหญิงซีตีมายชาดา        หะมะ ป.1/1   
4 11631 เด็กหญิงพลอยขวัญ   แวอูเซ็ง ป.1/3   
5 11633 เด็กหญิงนูรฟาตีนะห์      ดือเร๊ะ ป.1/1   
6 11744 เด็กชายปรมินทร์              แก้วมณี ป.1/1   
7 11770 เด็กหญิงศิรภัสสร      ยกรัตน์ ป.1/1   
8 12132 เด็กหญิงณัฐฐาพร              โทบุรี ป.1/1   
9 12139 เด็กชายพิชญภูมิ กรรมจัด ป.1/1   
10 12140 เด็กชายมะฮ์ดี                  อาแซ ป.1/1   
11 12141 เด็กชายมูฮัมหมัดซูกัร เด็ง ป.1/3   
12 12154 เด็กหญิงเจียระไน             วรรณศรี ป.1/1   
13 12166 เด็กหญิงนูร์อลิชาฮูดา     บินมามะ ป.1/1   
14 12177 เด็กชายธชนนท์  อังกาบ ป.1/1   
15 12178 เด็กชายนิเกาฟัร  ซูหลง ป.1/1   
16 12183 เด็กชายฟิรมาน  ยานยา ป.1/1   
17 12194 เด็กชายอัฟนันท์  เจะเง๊าะ ป.1/1   
18 12195 เด็กชายอนิรุทธ์  จันทรัตน์ ป.1/1   
19 12204 เด็กหญิงนอร์ฟาเดียร์  หะยีอาลี ป.1/2   
20 12212 เด็กหญิงอาตีกะห์ โตะตาหยง ป.1/1   
21 12215 เด็กชายมูฮัยมินทร์  เจ๊ะและ ป.1/1   
22 12220 เด็กชายมูฮัมหมัดรีดูวัน มะยะโกะ ป.1/1   
23 12237 เด็กหญิงซูรียานา สาแม ป.1/1   
24 12240 เด็กหญิงนูรูลกัสมี      มะปีเยาะ ป.1/1   
25 12248 เด็กหญิงสีติซาเราะห เจ๊ะอาลี ป.1/4   
26 12252 เด็กหญิงอาซียะฮ์     สาและ ป.1/1   
27 12264 เด็กชายมฮูัมหมดัดารุส    บินสะมะแอ ป.1/1   
28 12291 เด็กหญิงหนึ่งธิดา    สุขแจ่ม ป.1/1   
29 12720 เด็กหญิงอิบตีซาน    ยาโม ป.1/1   
30 12801 เด็กหญิงนาซูฮา     สะมะแอ ป.1/2   
31 12805 เด็กหญิงคณิศรา    คงแสง ป.1/1   
32 12806 เด็กชายฐิติภัทร    พรหมนุช ป.1/1   
33 12807 เด็กชายภาคิน     ชินเชษฐ์ ป.1/1   
34 12808 เด็กหญิงตัสนีม    ยูโซ๊ะ ป.1/1   
35 12812 เด็กชายธีรเดช        ยาโก๊ะ ป.1/4   

 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวซูซีลา   อารง,  นางสาวสุมณฑา   โพชสาลี 
 

เลขที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   

1 11624 เด็กชายอัฎฮา    ปูเตะ ป.1/2   
2 11639 เด็กหญิงอริต้า    เหล็กสูงเนิน ป.1/2   
3 11640 เด็กหญิงอามีนา    อูมา ป.1/2   
4 11816 เด็กชายถิรคุณ    เจ๊ะเมาะ ป.1/2   
5 12136 เด็กชายธันชนิต    แซ่จัง ป.1/2   
6 12148 เด็กชายสถิตคุณ   บุญวิจิตร ป.1/2   
7 12156 เด็กหญิงดาอียะห์ อาแวกือจิ ป.1/2   
8 12158 เด็กหญิงธันชนต   แซ่จัง ป.1/2   
9 12160 เด็กหญิงนลินทิพย์ พาหุมันโต ป.1/2   
10 12172 เด็กหญิงอลิชา   สะแลแม ป.1/2   
11 12175 เด็กชายดีรนาวับคาน โอราสะมันนี ป.1/2   
12 12182 เด็กชายฟีโน่     อินมะณี ป.1/2   
13 12186 เด็กชายมูฮัมมัดซากีฟ บินดอแม ป.1/2   
14 12187 เด็กชายมฮู าหมดัอิฮซาน    อาแว ป.1/2   
15 12188 เด็กชายมฮูัมหมดัฮยักาล    อาล ี ป.1/2   
16 12196 เด็กหญิงสุกัยนา    อักบัส ป.1/2   
17 12203 เด็กหญิงโนร์ฮีดายะ มะ ป.1/2   
18 12207 เด็กหญิงนูรซาฟีรา    มะยือโร ป.1/2   
19 12209 เด็กหญิงสุตาพันธ์ สาแลแม ป.1/1   
20 12238 เด็กหญิงนูร์ญัณนะห์ ปะเต๊ะ ป.1/2   
21 12269 เด็กชายอะห์หมัดนูซุล ดือเลาะ ป.1/2   
22 12273 เด็กชายอิรฟาน    โต๊ะสาและ ป.1/2   
23 12283 เด็กหญิงปุตรี มะมิง ป.1/2   
24 12716 เด็กหญิงปิ่นมณี เอียดเกิด ป.1/2   
25 12798 เด็กชายรพีภัทร    มามะ ป.1/2   
26 12800 เด็กหญิงนูรูซามีซา    บือราเฮง ป.1/2   
27 12802 เด็กหญิงไซนับ    สะมะแอ ป.1/2   
28 12811 เด็กหญิงนิอัซมีชา ยะปา ป.1/4   
29 12984 เด็กชายอิสมาแอ สะโนทร ป.1/2   
30 12985 เด็กชายธรณินทร์   การจนเพ็ญ ป.1/2   
31 13007 เด็กชายนิคมสัน    บินนิโซ๊ะ ป.1/2   
32 13018 เด็กชายนฤเบส สงเนียม ป.1/4   
33 13024 เด็กหญิงนาเดีย    สะมะแอ ป.1/2   

 
 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   
อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวโนยีฮัน  มูนิง  

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 11612 เด็กชายซอฟวาน บินมะ ป.1/3   
2 11615 เด็กชายฟิรดาว์ส ฮาเระ ป.1/3   
3 11632 เด็กหญิงฟาฮาน่า มะ ป.1/3   
4 11636 เด็กหญิงวาลินดา อาลี ป.1/3   
5 11637 เด็กหญิงศิริลักษณ์ มะสมัน ป.1/3   
6 12135 เด็กชายณัฐพล แดงหาญกล้า ป.1/3   
7 12137 เด็กชายนัฟรุสกรณ์ มูลเมือง ป.1/3   
8 12142 เด็กชายมฮูัมหมดัไฟซอล เซ็งมะ ป.1/3   
9 12159 เด็กหญิงนินูรูลฮูดา ดือราแม ป.1/3   
10 12169 เด็กหญิงอารินลดา เจ๊ะและ ป.1/3   
11 12174 เด็กหญิงอัลฮุสนา     อับดุลเลาะ ป.1/1   
12 12176 เด็กชายดุจภูผา โพธิ์สุทธิ์ ป.1/3   
13 12180 เด็กชายบัดรูลอามีน สาและ ป.1/1   
14 12189 เด็กชายเราะฟีฮุดดีน ยูโก๊ป ป.1/3   
15 12191 เด็กชายวีรเทพ จันทรมาส ป.1/3   
16 12206 เด็กหญิงมัตตาเฟีย มะอูเซ็ง ป.1/3   
17 12211 เด็กหญิงอาลีซา สากาเรีย ป.1/3   
18 12213 เด็กชายกิตติพล พลมงคภัสสุรี ป.1/3   
19 12234 เด็กชายมฮูัมหมดัดาเนีย อาแว ป.1/3   
20 12246 เด็กหญิงวิภาพร ผันผ่อน ป.1/3   
21 12249 เด็กหญิงสุณิสา สะมะแอ ป.1/3   
22 12251 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุขมี ป.1/6   
23 12274 เด็กหญิงกรรณิการ์ หนูละออง ป.1/3   
24 12275 เด็กหญิงกุลจิรา พินิธ ป.1/3   
25 12284 เด็กหญิงฟาตัน มุสิกา ป.1/4   
26 12607 เด็กชายพุทธะ ฮานาชิ ป.1/3   
27 12682 เด็กชายซาเหะอิบรอฮิม สะเลง ป.1/3   
28 12715 เด็กชายอาดัม อูเซ็ง ป.1/3   
29 12719 เด็กหญิงกรรณณิกา เครือโชติ ป.1/6   
30 12803 เด็กชายชลธิศ ช่างทอง ป.1/3   
31 12809 เด็กหญิงนูรซาฮีรา เจ๊ะมะ ป.1/3   
32 13010 เด็กชายอนัส อาลี ป.1/3   
33 13017 เด็กหญิงโนอารีซา ยูโซ๊ะ ป.1/3   
34 13030 เด็กหญิงตัสนีม   หวันชิตนาย ป.1/4   

 
 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/4 ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางวลัยภรณ์  โอราสะมันนี 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 11625 เด็กชายอับดุลฮาลีม ดอเลาะ ป.1/4   
2 11803 เด็กหญิงอามีเนาะ มามะ ป.1/4   
3 12127 เด็กชายชนุดม เพชร์ชมพู ป.1/4   
4 12129 เด็กชายซุลฟาร์มีน มามะ ป.1/4   
5 12150 เด็กชายอิควาน สุวรรณะ ป.1/4   
6 12155 เด็กหญิงซูฮาดาร์     ยะโกะ ป.1/1   
7 12163 เด็กหญิงนูร์ซาฟีลา สือน ิ ป.1/4   
8 12167 เด็กหญิงวัชราภาแสน ทวีสุข ป.1/4   
9 12182 เด็กชายปรวิทย์ อับดุลลาเตะ ป.1/4   
10 12205 เด็กหญิงฟาตีฮะห์ อาแว ป.1/5   
11 12199 เด็กหญิงนูรอัยน์ แก้วเพ็งกรอ ป.1/4   
12 12210 เด็กหญิงสีติโนรซาฟียา แวมะมิง ป.1/4   
13 11214 เด็กชายซารีฟ ลอเย็น ป.1/4   
14 12217 เด็กชายนอร์ชาโรน อาแวกือจิ ป.1/4   
15 12219 เด็กชายมฮูัมหมดัฟาฎีน เปาะมะ ป.1/5   
16 12221 เด็กชายมฮูัมหมดัยาซีน เจ๊ะโอ๊ะ ป.1/4   
17 12231 เด็กชายอับดุลเลาะ เปาะเลาะ ป.1/4   
18 12232 เด็กชายฮารูน      แลหะ ป.1/1   
19 12233 เด็กชายฮิลมี ตาเละ ป.1/4   
20 12235 เด็กหญิงจัสมิน เมทาลง ป.1/4   
21 12236 เด็กหญิงซีรีน เจ๊ะฮะ ป.1/4   
22 12267 เด็กชายวุฒินันท์ เจะเมาะ ป.1/4   
23 12272 เด็กชายอาทิตย์ หนูแป้น ป.1/4   
24 12282 เด็กหญิงนูร์ฟาตีฮะ บินดือราแม ป.1/4   
25 12285 เด็กหญิงฟาติน มุสิกา ป.1/4   
26 12718 เด็กหญิงนินาเดียร์ ยูโซ๊ะ ป.1/4   
27 12722 เด็กชายอามีรย์ อีซอ ป.1/1   
28 12789 เด็กชายสุธี     ยางทอง ป.1/1   
29 12810 เด็กหญิงโนร์อัยนี เจ๊ะมะ ป.1/4   
30 12813 เด็กชายอัฟนันท์ ยีม ิ ป.1/4   
31 12814 เด็กชายรัชชานนท์ ฟองแก้ว ป.1/4   
32 12815 เด็กชายมฮู าหมดัอากิ๊ด อาแว ป.1/4   
33 13009 เด็กหญิงกฤษณา กระโทก ป.1/4   

 
 
 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/5 ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวดาวานีย์   อีซอ 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 11629 เด็กหญิงซูรอยดา อีแต ป.1/5   
2 11726 เด็กหญิงนัจญวา กูลลาวัล ป.1/5   
3 11766 เด็กหญิงแวรุสลินดา ดาแวนาแว ป.1/5   
4 11882 เด็กหญิงวนิดาเพชรคง เพชรคง ป.1/5   
5 12130 เด็กชายไซร์ฟิร เจ๊ะหะ ป.1/5   
6 12131 เด็กชายอิสคานดา วงกะลา ป.1/5   
7 12145 เด็กชายไซฟูเลาะ กาเดร์ ป.1/5   
8 12151 เด็กชายอีเลียส ล าและ ป.1/5   
9 12168 เด็กหญิงวิลาศิณี เคลือบเพชร ป.1/5   
10 12170 เด็กหญิงอาลิสรา เจ๊ะมะ ป.1/5   
11 12173 เด็กหญิงอลิษา สะแม ป.1/5   
12 12198 เด็กหญิงนิฮาฟีซา มะเสาะ ป.1/5   
13 12208 เด็กหญิงวรรณวิสา งามเสื้อ ป.1/5   
14 12216 เด็กชายนิธินิ อูมา ป.1/5   
15 12218 เด็กชายมฮูัมหมดัซากีฟ แวมาแกะ ป.1/5   
16 12225 เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยบ ารุง ป.1/5   
17 12229 เด็กชายอาสมินพ่ึง พ่ึงโคกสูง ป.1/5   
18 12239 เด็กหญิงนูรกัสมีน มูซอ ป.1/5   
19 12241 เด็กหญิงนูรอลิมีอลัอีมีน หามะ ป.1/5   
20 12250 เด็กหญิงศุกพิมาย ซุ่นกี่ ป.1/5   
21 12256 เด็กชายธนาธิป ทักษิณาธรรม ป.1/5   
22 12258 เด็กชายบุญญามิน เจ๊ะดอมะ ป.1/5   
23 12261 เด็กชายมฮูัมหมดัคาลิฟ มะลาเย็น ป.1/5   
24 12262 เด็กชายมฮูัมหมดัชาบิลร์ ลอเด็ง ป.1/5   
25 12263 เด็กชายมฮู าหมดัซัพพูวัน บากา ป.1/5   
26 12271 เด็กชายอาฟลัน ดือราแม ป.1/5   
27 12286 เด็กหญิงฟาตูน มุสิกา ป.1/4   
28 12288 เด็กหญิงวีลญา อายุ ป.1/5   
29 12290 เด็กหญิงสุวรา สุระสรางค์ ป.1/5   
30 12326 เด็กชายอามีนรูดิง เจ๊ะมะ ป.1/5   
31 12714 เด็กชายมูฮ าหมัดฟิตรี ซอมอนิอามะ ป.1/5   
32 12769 เด็กหญิงอานีฟา อาลี ป.1/5   
33 12778 เด็กชายอาดัม อิสมาน ป.1/5   
34 12795 เด็กชายอรัญ ยะโก๊ะ ป.1/5   

 
 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 



 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/6 ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางสาวรอซีดาวาตี   อูมา ,  นายยาการียา   ฮายอ 
 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ ห้องเดิม   

1 11611 เด็กชายอนุภัทร ซังขาว ป.1/6   
2 11618 เด็กชายมฮู าหมดัซูกรัน วามิง ป.1/6   
3 11620 เด็กชายมัรวาน สาและ ป.1/6   
4 11626 เด็กชายอัลอามีน ดือราแม ป.1/6   
5 11634 เด็กหญิงนูร์วาตี เปาะมะ ป.1/6   
6 11641 เด็กหญิงอารยา เกตุอ้ิม ป.1/6   
7 12143 เด็กชายมฮูัมหมดัรีฟฟาม เตะ ป.1/6   
8 12157 เด็กหญิงทอฝัน สนิทชาติ ป.1/6   
9 12171 เด็กหญิงอัยกาล คงนอง ป.1/6   
10 12179 เด็กชายนิฟัยรุส มูดอ ป.1/6   
11 12192 เด็กชายอะห์หมัด อนันต์ชลธี ป.1/6   
12 12222 เด็กชายมุฮัมหมัดสุกรี เต๊ะตานี ป.1/6   
13 12223 เด็กชายมฮูัมหมดัอารีฟ บือราเฮง ป.1/6   
14 12253 เด็กชายณัฏฐพล ธีระพันธ์ ป.1/6   
15 12254 เด็กชายณัฐชนน แสงทอง ป.1/6   
16 12260 เด็กชายฟัรฮัม รอสาลี ป.1/6   
17 12268 เด็กชายสานิตย์ สามะแอ ป.1/6   
18 12270 เด็กชายอาดัม มะอัมดง ป.1/6   
19 12276 เด็กหญิงซารีนี อับดุลเล๊าะ ป.1/6   
20 12278 เด็กหญิงซูมัยยะห์ อาแว ป.1/6   
21 12287 เด็กหญิงลัดดามาศ แก้วยอด ป.1/6   
22 12289 เด็กหญิงแวนัสเราะห์ บัวเซย ป.1/6   
23 12384 เด็กหญิงสุวรรณา ภูบุญคง ป.1/6   
24 12425 เด็กหญิงนูซูรี มะยูโซ๊ะ ป.1/6   
25 12786 เด็กหญิงนาเดีย สุหลง ป.1/6   
26 12790 เด็กชายมฮู าหมดัอาดลีัน ทุ่งมาและ ป.1/6   
27 12791 เด็กชายกันนภัทร แก้วช่วย ป.1/6   
28 12792 เด็กหญิงวนิดา เรือนแก้ว ป.1/6   
29 12793 เด็กหญิงอาลิซ่า ยะโก๊ะ ป.1/6   
30 12794 เด็กหญิงโรฟียา ดือราแม ป.1/6   
31 13019 เด็กชายฤทธินันท์ เห็นทั่ว ป.1/6   

 

 

ใส่ QR CODE 

ของห้องเรียน 


