
 
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1  ปีการศึกษา 2564 

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

ครูประจ าชั้น   นางณัฏฐิยา วังเพ็ชร์ , นายมูหาหมัดสุไหมี ยูโซ๊ะ 
 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11182 เด็กชาย กวิน จันทร์แดง ป.3/1   
2 11188 เด็กชาย มูฮัมหมัดริฎวัน มือลี ป.3/1   
3 11198 เด็กหญิง เกศกนก กดน ้าค้า ป.3/1   
4 11201 เด็กหญิง โซเฟีย ดอเลาะ ป.3/1   
5 11207 เด็กหญิง สิริวรินทร์ ถาวรจิตร์ ป.3/1   
6 11214 เด็กชาย พงษภัค พันธุมิตร ป.3/5   
7 11216 เด็กชาย มูฮัมหมัดฟัรฮาน มะดาโอ๊ะ ป.3/1   
8 11220 เด็กชาย อีฟฟูรเราะฮุมาน เซ็ง ป.3/6   
9 11226 เด็กหญิง นูรฮาซีกีน เอี่ยมสุวรรณมณี ป.3/1   
10 11247 เด็กชาย อภิวัฒน ์ จ้าปาทอง ป.3/5   
11 11274 เด็กหญิง ทิพนิพา เจ๊ะเย็ง ป.3/1   
12 11277 เด็กหญิง นูรอัยดา แนลูแล ป.3/1   
13 11281 เด็กหญิง สรัลชนา เกตุแก้ว ป.3/1   
14 11307 เด็กหญิง อลิซ เหล็กสูงเนิน ป.3/1   
15 11308 เด็กหญิง นาดา อาแว ป.3/1   
16 11321 เด็กชาย อัฑฒวินท์ ค้าขุนทด ป.3/1   
17 11341 เด็กชาย อัสโร ยูโซะ ป.3/5   
18 11346 เด็กหญิง เตชัสรา ลือวนิชวงศ์ ป.3/2   
19 11351 เด็กหญิง บุซรอ บาโด ป.3/1   
20 11352 เด็กหญิง ไพลิน แก้วช่วย ป.3/1   
21 11440 เด็กหญิง พรพิมล ไชยสิทธิ์ ป.3/1   
22 11843 เด็กหญิง นูร์ฟาตินซาฟารา สามะ ป.3/1   
23 11894 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุตพรม ป.3/1   
24 11901 เด็กชาย ซอฟัร บาราหาแม ป.3/2   
25 11917 เด็กชาย อภิเดช พุกกะมาน ป.3/3   
26 11929 เด็กหญิง จิดาภา แซ่หล ี ป.3/4   
27 11937 เด็กชาย ซัยฟุดดีน แวน ิ ป.3/4   
28 11951 เด็กชาย มูดัรชิร หามะ ป.3/2   
29 12742 เด็กชาย ศุภกิตต์ิ ค้างาม ป.3/1   
30 12745 เด็กหญิง วรรณิษา บ้ารุง ป.3/1   
31 12746 เด็กชาย มูฮ้าหมัดอารอฟัต ดรามัน ป.3/3   
32 12995 เด็กชาย อานัส อาลี ป.3/2   
33 13000 เด็กหญิง ซาฮีนาอูมีร ู หามะ ป.3/6   

 
 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวนูริสสา อุมาหมัน , นายศรัณย์ พฤฒิพัฒนพงศ์ 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11203 เด็กหญิง ธิดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ ป.3/2   
2 11204 เด็กหญิง นาบีลา ยูโซ๊ะ ป.3/1   
3 11210 เด็กชาย มูฮัมหมัดฮากีม ี สะแลแม ป.3/4   
4 11211 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญวิจิตร ป.3/3   
5 11212 เด็กชาย พีรพัทร ชูมณี ป.3/2   
6 11229 เด็กหญิง พิรมล ยูโซะ ป.3/4   
7 11235 เด็กชาย คุณภัทร บุญธรรม ป.3/3   
8 11237 เด็กชาย ณัฐพล มลิงาม ป.3/1   
9 11243 เด็กชาย มูฮัมหมัดอิควาน เหสามิง ป.3/2   
10 11245 เด็กชาย สงกรานต ์ เส็มหมาด ป.3/2   
11 11252 เด็กหญิง นูรยัสมิน สะมะแอ ป.3/4   
12 11258 เด็กหญิง สุพิชญา โพธิ์ค้า ป.3/1   
13 11276 เด็กหญิง นูรอิสตรี มุอิ ป.3/1   
14 11299 เด็กหญิง โนรฮาฟีซา ยะปา ป.3/2   
15 11301 เด็กหญิง นันทิชา จันสุกศรี ป.3/1   
16 11318 เด็กชาย รัชวุฒิ ม่วงพิน ป.3/1   
17 11322 เด็กหญิง ซาฟีกะห ์ เตะ ป.3/4   
18 11342 เด็กชาย อาฟีร ู เจะหลง ป.3/1   
19 11370 เด็กหญิง ซีตีโรสฮานีตา มูซอ ป.3/1   
20 11570 เด็กหญิง นูรฮีดายะห์ อาบู ป.3/3   
21 11840 เด็กหญิง นูร์อายณ์จูเลีย อาแว ป.3/5   
22 11841 เด็กชาย ภูมิรัต อีซา ป.3/1   
23 11897 เด็กชาย มูฮัมหมัดกาเบล บินยูโซ๊ะ ป.3/1   
24 11898 เด็กชาย มูฮัมหมัดแวฟาฮาม ี อูมา ป.3/2   
25 11899 เด็กชาย มูฮ้าหมัดซาราฟ ี ดอเลาะ ป.3/1   
26 11908 เด็กหญิง ฟัตมา หะยีเจ๊ะดอเลาะ ป.3/3   
27 11915 เด็กชาย วัชรากร ศรีหมั่น ป.3/3   
28 11916 เด็กชาย มูฮ้าหมัดฟารฮัน ยูมะโซ ป.3/3   
29 11923 เด็กชาย อานิส เหล็มเด็น ป.3/1   
30 11949 เด็กชาย มูฮัมหมัดอีรฮัม มามะ ป.3/2   
31 12387 เด็กชาย ภูตะวัน ชูด้า ป.3/3   
32 12996 เด็กชาย จุลจักร ชมพันธ์ ป.3/2   

 
 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/3  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวนอร์อัสลีนา นูเด็ง , นางสาวฟาร์หานาห์ สะแลแม 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11187 เด็กชาย มูฮ้าหมัดฟิตรี ยูโซะ ป.3/4   
2 11194 เด็กชาย อานัส นานิง ป.3/3   
3 11228 เด็กหญิง เปาะห์นูรฮุสนา สาเหะอาแซ ป.3/3   
4 11234 เด็กชาย กรกฎ แนะนวน ป.3/5   
5 11241 เด็กชาย นูฮาฟีซ ี สะแลแม ป.3/2   
6 11248 เด็กชาย อัศรูน เซ็ง ป.3/6   
7 11249 เด็กชาย มูฮ้าหมัดอิซคันดัร สาแม็ง ป.3/2   
8 11254 เด็กหญิง บัสลา แก้วจันทร์มัง ป.3/2   
9 11261 เด็กชาย ฟิรฮัน มามะ ป.3/5   
10 11263 เด็กชาย นิอิครอมวาฮีดี นิยา ป.3/4   
11 11265 เด็กชาย มูฮัมหมัดซะโรนีซัม ยะปา ป.3/4   
12 11284 เด็กชาย เกรียงไกร กิ่งแก้ว ป.3/5   
13 11316 เด็กชาย มูฮัมหมัดอากีม ี มะยูโซ๊ะ ป.3/6   
14 11323 เด็กหญิง ซีตีอาอีซะห์ สามะอาลี ป.3/3   
15 11336 เด็กชาย มูฮ้าหมัดดาเนีย เจ๊ะอามะ ป.3/2   
16 11347 เด็กหญิง ชุดาพร สวามิชัย ป.3/1   
17 11348 เด็กหญิง นัฐพร อินคะเณย์ ป.3/4   
18 11350 เด็กหญิง นูร์ฟัตฮานะห ์ บินมูดอ ป.3/4   
19 11845 เด็กหญิง ศอฟียะ มะมิง ป.3/4   
20 11907 เด็กหญิง รุสนา กระโด ป.3/2   
21 11911 เด็กหญิง นูรซูซันตี บินเจ๊ะมะ ป.3/3   
22 11918 เด็กหญิง ฟาฮานา เจ๊ะบือราเฮง ป.3/3   
23 11922 เด็กชาย มูฮัมหมัดฮากิม อามีเร๊าะ ป.3/4   
24 11924 เด็กชาย มูฮัมหมัดอานัส เรืองสวัสด์ิ ป.3/4   
25 11931 เด็กหญิง ซีตีมูนีฟะห์ รมล ี ป.3/5   
26 11942 เด็กชาย เอกริน มัยเละ ป.3/5   
27 11943 เด็กชาย อัฟฟาซ ี สุวรรณะ ป.3/6   
28 11946 เด็กชาย นิฟิร์ดาวส ์ มูดอ ป.3/6   
29 11956 เด็กหญิง นูรอาดาวียะห์ ยูโซะ ป.3/6   
30 12735 เด็กหญิง ฮานา ยูนุ ป.3/4   
31 12747 เด็กชาย รัชชานนท์ เจ๊ะเมาะ ป.3/6   
32 12988 เด็กชาย อาดัม ยูโซ๊ะ ป.3/2   

 
 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/4  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางสาวพิมพ์พิชชา  ด าโข , นายคณาพจน์ ก าเหนิดอุทัย 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11192 เด็กชาย มูฮัมหมัดมูซอ มามะ ป.3/5   
2 11195 เด็กชาย อาดัม นาแว ป.3/4   
3 11205 เด็กหญิง นูรจัสมิน ยูโซ๊ะ ป.3/4   
4 11218 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ หลีวิจิตร ป.3/6   
5 11225 เด็กหญิง นินูฮ์มารียัม วาจิ ป.3/4   
6 11238 เด็กชาย เดชณรงค์ กรอบเพชร ป.3/3   
7 11253 เด็กหญิง โนร์ซากรีา เทพวารินทร์ ป.3/5   
8 11259 เด็กหญิง อัสวาอาลีนา สาเหะโมหะมัด ป.3/4   
9 11270 เด็กชาย อัสรัน บรรพจิตร ป.3/2   
10 11272 เด็กหญิง ซูฟีรา อูมา ป.3/3   
11 11280 เด็กหญิง สโรชา เจะโวะ ป.3/2   
12 11289 เด็กชาย พนากร แก้วสด ป.3/5   
13 11293 เด็กชาย อาลีฟ สือแม ป.3/5   
14 11306 เด็กหญิง อารยา คงนอง ป.3/2   
15 11314 เด็กชาย มูฮ้าหมัดฮัรม ี มาหะมะ ป.3/5   
16 11320 เด็กชาย อัครเดช มาฮาซัน ป.3/3   
17 11337 เด็กชาย มูฮ้าหมัดฮานาฟี แจะ ป.3/5   
18 11349 เด็กหญิง นูรฮูดา แซ่จั่น ป.3/3   
19 11839 เด็กหญิง อามีรา เจ๊ะดือราแม ป.3/5   
20 11876 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทันดี ป.3/3   
21 11902 เด็กชาย ศักด์ิศิการณ ์ ยูโซ๊ะ ป.3/2   
22 11903 เด็กชาย ฮูซัยฟะฮ์ อับดุลเลาะ ป.3/2   
23 11905 เด็กหญิง โชติกา เจ๊ะโอ๊ะ ป.3/2   
24 11906 เด็กหญิง ยัซมิน ยะโก๊ะ ป.3/2   
25 11913 เด็กชาย อนัส ยีหละ ป.3/3   
26 11919 เด็กชาย สมบูรณ์ แก้วโตดี ป.3/3   
27 11921 เด็กชาย อัตฟาน ยีมิ ป.3/4   
28 11925 เด็กชาย สุลัยมาน มะรอนิง ป.3/5   
29 11927 เด็กชาย อดีย์ปุตรอ เจ๊ะโก๊ะ ป.3/4   
30 11933 เด็กชาย อาซิม อูเซ็ง ป.3/6   
31 11939 เด็กชาย อับดุลเราะมาน ดอรอแม ป.3/5   
32 12400 เด็กหญิง โซเฟีย สะอะ ป.3/2   

 
 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/5  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางนัยนา เบ็ญจุฬามาศ , นางซอฟียะห์ ตันยีนายู 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 11186 เด็กชาย มูฮัมหมัดซาญมีน ว่องวณิชชา ป.3/4   
2 11202 เด็กหญิง ณัชภรณ์ หะมะ ป.3/6   
3 11215 เด็กชาย ไฟซ้อล หมัดสี ป.3/4   
4 11240 เด็กชาย ถนัดกิจ บุญวิจิตร ป.3/3   
5 11246 เด็กชาย อนันต์ อาแวนิ ป.3/5   
6 11255 เด็กหญิง ปิยะมาศ วงค์หมั่น ป.3/5   
7 11266 เด็กชาย มูฮ้มหมัดอีรฮัน บือราเฮง ป.3/4   
8 11275 เด็กหญิง นูรูลซูฮาดา บอราเฮ็ง ป.3/5   
9 11287 เด็กชาย บัดโรฮีซัม ยูนุ ป.3/4   
10 11330 เด็กหญิง อาซียะห์ ดือราแม ป.3/3   
11 11343 เด็กชาย อัฟฮัม สีดิ ป.3/5   
12 11345 เด็กชาย อับดุลวาริส เงาะ ป.3/3   
13 11353 เด็กหญิง พัชรินทร์ อูเซ็ง ป.3/3   
14 11356 เด็กชาย จักรินทร์ หนูแสง ป.3/5   
15 11567 เด็กชาย มูฮ้าหมัดฟารุส ปาเกคาร ป.3/3   
16 11875 เด็กหญิง มาเรีย กอเดร์ ป.3/6   
17 11877 เด็กชาย แอนโทน่ี แก้วระหัน ป.3/2   
18 11895 เด็กชาย อิรฟาน เจ๊ะสือแม ป.3/5   
19 11900 เด็กชาย อัสลัน ดาโอ๊ะ ป.3/2   
20 11904 เด็กหญิง นูรุลญันนะห์ ดอเลาะกาเด ป.3/2   
21 11910 เด็กชาย อาร์รีฟีน มามะ ป.3/3   
22 11914 เด็กหญิง นูรูฟาเดียร์ มะอูเซ็ง ป.3/3   
23 11926 เด็กชาย อุสมาน มะรอนิง ป.3/6   
24 11928 เด็กหญิง เอมีเลียซูฮานา เจ๊ะมะ ป.3/4   
25 11930 เด็กหญิง โซเฟียลา อาหะมะ ป.3/5   
26 11934 เด็กชาย อัฟนัน อาหะมะ ป.3/5   
27 11940 เด็กหญิง นูรูลซูฮาดา คอเดร์ ป.3/5   
28 11941 เด็กหญิง นูรุลซามีม ี ยูโซ๊ะ ป.3/5   
29 11948 เด็กชาย ซูการใน มะเร๊ะ ป.3/6   
30 11953 เด็กหญิง อธิติยา เพียะผาบ ป.3/6   
31 12739 เด็กชาย ศุภณัฐ สะนุมะ ป.3/5   
32 13020 เด็กชาย ภัทรพล ทองสวน ป.3/4   

 
 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/6  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
ครูประจ าชั้น   นางอภิรดี พฤฒิพัฒนพงศ์ , นางสาวนิตยา นิลกระวัตร 

 

เลขที่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ห้องเดิม   
1 10530 เด็กหญิง รัตณาพรรณ ผันเพชร ป.3/3   
2 10565 เด็กชาย กิตติศักด์ิ รักษา ป.3/6   
3 11185 เด็กชาย ซูลฮิลวัน เจ๊ะอารง ป.3/4   
4 11191 เด็กชาย ณเดช ชัยราชา ป.3/4   
5 11193 เด็กชาย อัฟนาน บากา ป.3/4   
6 11209 เด็กชาย กฤตภาส พิพัฒน์วราพงษ ์ ป.3/6   
7 11236 เด็กชาย ซุลฟัฎลี ยะโก๊ะ ป.3/5   
8 11239 เด็กชาย ต่วนมูฮัมหมัดอาร์มีน นิจิ ป.3/2   
9 11257 เด็กหญิง พรวิมล สือแลแม ป.3/6   
10 11262 เด็กชาย นิวันชัย เจ๊ะยอ ป.3/3   
11 11264 เด็กชาย มูฮัมหมัดอีรฟาน บินนุ ป.3/2   
12 11269 เด็กชาย นัฐวุธ เกิดรอด ป.3/6   
13 11278 เด็กหญิง นูรอัยรีน มะ ป.3/3   
14 11282 เด็กหญิง อณีสา อนันต์ชลธี ป.3/6   
15 11304 เด็กหญิง สีตีนาสือเราะห์ กอยา ป.3/4   
16 11319 เด็กชาย อานนท์ สะมะแอ ป.3/3   
17 11326 เด็กหญิง นูรซาฮีรา ดอกา ป.3/3   
18 11338 เด็กชาย มูฮ้าหมัดอาดัม เจ๊ะฮา ป.3/3   
19 11339 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ หนูละออง ป.3/6   
20 11892 เด็กหญิง นูร์วิลดานี บินเจ๊ะมะ ป.3/4   
21 11932 เด็กชาย วินัย สาแม ป.3/5   
22 11935 เด็กชาย นิมูห้าหมัดซีรฮาน หนิมา ป.3/5   
23 11936 เด็กชาย อาลิฟ บาเกาะ ป.3/5   
24 11944 เด็กชาย อามีรุดดีน มาม ุ ป.3/6   
25 11954 เด็กหญิง ซาฟีกะห ์ ดอเลาะ ป.3/6   
26 11955 เด็กหญิง ต่วนฟาตีฮะห์ ต่วนแมเร๊าะ ป.3/6   
27 11957 เด็กหญิง สีตีโซฟียะห์ มัยดิง ป.3/6   
28 12395 เด็กหญิง คัชรินทร์ ทองโชติ ป.3/6   
29 12736 เด็กชาย อานิ ศรีวงษา ป.3/6   
30 12737 เด็กหญิง นูรฮัยฟะห์ ดือเลาะ ป.3/2   
31 13001 เด็กชาย อัลอามีน มูน ิ ป.3/4   
32 13028 เด็กชาย นันทพงศ์ น่วมทอง ป.3/2   

 
 

 

 

 

 


