
ช่ือนักเรียน นามสกุล ช่ือนร.ตางสังกัด นามสกุลนร.ตางสังกัด

1 53010001 บานเหลาปาสา 1103703006461 อภิสิทธ์ิ เรือนคํา อภิสิทธ์ิ เรือนคํา สนง.พระพุทธฯ รองเข็มวิทยา

2 53010004 บานหาดเสือเตน 1139900508715 สิทธิชัย อินทร สิทธิชัย อินทา สช หวัวเฉียว

3 53010005 บานคุงตะเภา 1409903691984 ณินกมลภรณ พรพชรพงศ ณินกมลภรณ พรพชรพงศ สช พนมอิทธิศึกษา

4 53010005 บานคุงตะเภา 1100600536618 ฤทธ์ิภูบดี หะรีเมา ฤทธ์ิภูบดี หะรีเมา สช เซนตเทเรซา

5 53010006 ปาขนุนเจริญวิทยา 1509963003994 ปุระชัย บูรณะชาติ เนติพงษ เตปปน สอศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

6 53010015 บานหวยฉลอง 1809902531483 อนุชิต เงินหลวง อนุชิต เงินหลวง สช อนุสรณศุภมาศ

7 53010016 วัดอรัญญิการาม 1539900874041 ธนา ดวงเจริญ ธนา ดวงเจริญ สนง.พระพุทธฯ มหาปญญา

8 53010018 มอนดินแดงวิทยาคม 1539900878012 ชลธิชา เข็มเพ็ชร ชลธิชา เข็มเพ็ชร สช เปยมเมธีวิทยาคาร

9 53010018 มอนดินแดงวิทยาคม 1539901027725 จิรนันท เข็มเพ็ชร จิรนันท เข็มเพ็ชร สช เปยมเมธีวิทยาคาร

10 53010019 พิชัยดาบหัก 1 1539901044778 กัลญากรณ จวนชัยภูมิ กัลญากรณ จวนชัยภูมิ สช อนุบาลวันชัยกูล

11 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539900772711 จตุรวิชญ จันทรอิ่ม จตุรวิชญ จันทรอิ่ม สช เจริญวิทยา

12 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539900804159 มาติกา คําแร มาติกา คําแร สช ปญจนะวิทย

13 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539900899761 บุณยานุช บุญสมัคร จักรภัทร บุญงาม สช เปยมเมธีวิทยาคาร

14 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539900952816 วริศรา นาพันธ วริศรา นาพันธ สช เปยมเมธีวิทยาคาร

15 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539901021395 ชลธิชากร แรกุล ชลธิชากร แรกุล สช เซนตแมรี่อุตรดิตถ

16 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539901031196 ณัฐณิชา วิศวไพศาล ณัฐณิชา วิศวไพศาล สช สายมิตรหนองบุญมาก 11

17 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1539901052509 ฐิติพงศ คงนวล ฐิติพงศ คงนวล สช เจริญวิทยา

18 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1609900864151 สุภัชญา เนียมสอาด นิชานันท ปานดี สช รังษีวิทยา

19 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1640101494125 ณัฐนัย เขียวจันทรแสง ณัฐนัย เขียวจันทรแสง สช สายธรรม

20 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1100501655350 ณัฐฐิญา เอมบุตร ณัฐฐิญา เอมบุตร สช ศรีจิตรา

21 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1101501203719 ธราดล แซลิ้ม ธราดล แซลิ้ม สช สุพิชญา

22 53010020 อนุบาลอุตรดิตถ 1102400185813 คริษฐ คชสิทธ์ิ คริษฐ คชสิทธ์ิ สช อุตรดิตถคริสเตียน

23 53010025 วัดคุงวารี 1539900902088 ปญญาพร วงษสนธิ ปญญาพร วงษสนธิ สช เปยมเมธีวิทยาคาร

24 53010025 วัดคุงวารี 1539901011039 จุฑารัตน เสือเกิด จุฑารัตน เสือเกิด สช เปยมเมธีวิทยาคาร

25 53010037 วัดแมเฉย 1539901031820 เศรษฐพงศ วงษปน เศรษฐพงศ วงษปน สช ภราดานุสรณ

รายช่ือนักเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ เขต 1 ปการศึกษา 2557 ที่ซ้ําซอนกับ สังกัดอื่น

นักเรียนสังกัด สพป.อต.1 นักเรียนตางสังกัดที่ซ้ํา
ที่ smiscode ช่ือโรงเรียน บัตรประชาชนที่ซ้ํา สังกัดที่ซ้ํา ช่ือสถานศึกษาที่ซ้ํา



ช่ือนักเรียน นามสกุล ช่ือนร.ตางสังกัด นามสกุลนร.ตางสังกัด

26 53010037 วัดแมเฉย 1209701990711 ฐิติมน คงหยู ฐิติมน คงหยู สช เซนตปอลคอนแวนต

27 53010042 สวนหลวงสาธิตฯ 1530101131171 จีรวัตน คํามี จีรวัฒน คํามี สช เปยมเมธีวิทยาคาร

28 53010042 สวนหลวงสาธิตฯ 1539900980780 ชนะวรรณ เพชรชัยวงค ชนะวรรณ เพชรชัยวงค สช เปยมเมธีวิทยาคาร

29 53010042 สวนหลวงสาธิตฯ 1539900898293 อรัญญา สังฆพร อรัญญา สังฆพร สอศ วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

30 53010049 วัดคลองนาพง 1649000036111 กฤติพงศ ชูศรี กฤติพงศ ชูศรี สช หวัวเฉียว

31 53010051 วัดพระฝาง 1539901057284 ศุภณัฐ คงเมือง ศุภณัฐ คงเมือง สช เจริญวิทยา

32 53010055 วัดทาทองฯ 1539900914761 ภูริพัฒน แสนฟูเฟอง ภูริพัฒน แสนฟูเฟอง สช เจริญวิทยา

33 53010055 วัดทาทองฯ 1539901065601 ชนากานต แซตัน ชนากานต แซตัน สช เจริญวิทยา

34 53010058 สามัคคีวิทยา 1539900814138 พิรานันท ทองมาก พิรานันท ทองมาก สช พิชญชนก

35 53010061 วัดดอยแกว 1239900484980 พีรพัฒน โตเมือง พีรพัฒน โตเมือง สช พระโขนงวิทยา

36 53010068 วัดชองลม 1539900819849 นพเดช สินวัน นพเดช สินวัน สช หวัวเฉียว

37 53010068 วัดชองลม 1539901040365 ภัทรภรณ โพทา ภัทรภรณ โพทา สช หวัวเฉียว

38 53010073 บานแหลมถอนสามัคคี 1539900991323 ศุภโชค เสวกระโทก ศุภโชค เสวกระโทก สช ณัฎฐเวศม

39 53010076 บานนํ้าอางฯ 1539900982219 อังกูร บูรณะกิติ อังกูร บูรณะกิติ สช อนุบาลจารุณี

40 53010078 บานเหลา 1539400018618 กนกวรรณ ทองธีปการณ กนกวรรณ ทองธีปการณ สช จันดีพิทยาคม

41 53010083 ชุมชนบานแกงฯ 1100703875679 ชญานิศ ทองประเสริฐ ชญานิศ ทองประเสริฐ สช ทรงวิทยา

42 53010089 บานวังแดง(สหจิตฯ) 1539900699274 สุชาดา บําเพ็ญสุข สุชาดา บําเพ็ญสุข สช วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ

43 53010089 บานวังแดง(สหจิตฯ) 1539900723141 สมมาตร โหมดอิ่ม สมมาตร โหมดอิ่ม สช เจริญวิทยา

44 53010089 บานวังแดง(สหจิตฯ) 1539900752914 อนันญา ใจสอน อนันญา ใจสอน สช เจริญวิทยา

45 53010089 บานวังแดง(สหจิตฯ) 1539900755352 กฤษศิลา มีรอด กฤษศิลา มีรอด สช เจริญวิทยา

46 53010089 บานวังแดง(สหจิตฯ) 1539900827418 อนุชา ใจสอน อนุชา ใจสอน สช เจริญวิทยา

47 53010089 บานวังแดง(สหจิตฯ) 1539900842034 นัฐิวุฒิ โพธิโชติ ณัฐวุฒิ โพธิโชติ สช เจริญวิทยา

48 53010091 ชุมชนบานวังหิน 1539900981026 วรนิษฐา น่ิมไพบูลย วรนิษฐา นิมไพบูลย สช เจริญวิทยา

49 53010092 บานทาอวน 1909803334468 พลรบ ศรีสุข พลรบ ศรีสุข สช เจริญวิทยา

50 53010099 บานกองโค 1209000357990 ณัฐชนันท พูลผล ณัฐชนันท พูลผล สช จรัสศิลป

51 53010099 บานกองโค 1209000358007 จักรภัทร พูลผล จักรภัทร พูลผล สช จรัสศิลป

ที่ smiscode ช่ือโรงเรียน บัตรประชาชนที่ซ้ํา
นักเรียนสังกัด สพป.อต.1 นักเรียนตางสังกัดที่ซ้ํา

สังกัดที่ซ้ํา ช่ือสถานศึกษาที่ซ้ํา



ช่ือนักเรียน นามสกุล ช่ือนร.ตางสังกัด นามสกุลนร.ตางสังกัด

52 53010101 บานปาแตว 1100201958543 วรกัญญา ประทุม วรกัญญา ทวมสน สช มณีอนุสรณศึกษา

53 53010104 วัดดอกไม 1119902433500 ปานิตา มาพวง วัชรพล ประเสริฐสังข สช อนุบาลเกาะแกว

54 53010108 บานชําสอง 1309903514421 นาคินทร โนนแยม นาคินทร โนนแยม สช อนุบาลแสนยวิทยาภูมิ

55 53010115 บานนายาง 1539900988144 ฐิติกร แผวเกษม ฐิติกร แผวเกษม สช จรัสศิลป

56 53010126 บานในเมือง 1539901028969 ภควดี เจนปา ภควดี เจนปา สช อนุบาลพัฒนชัย

57 53010126 บานในเมือง 1929901160553 อานัด เขาพรง อานัด เขาพรง สช อิสมาอีลียะหมูลนิธิ

58 53010126 บานในเมือง 1100703734013 รชต ศรีจันทร รชต ศรีจันทร สอศ วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี

59 53010132 วัดบานเกาะ 1508700023446 วรายุทธ ดีเพียร วรายุทธ ดีเพียร สช ระเบียบวิทยา

60 53010134 บานวังสะโม 1104700193821 ณัฐพล บัวลอย ณัฐพล บัวลอย สช จรัสศิลป

61 53010138 บานดอนโพ 1102004149423 ศรุตยา เงินทอง ศรุตยา เงินทอง สช อนุบาลพลอยแกว

62 53010139 วัดพญาปนแดน 1659902335309 ชาลิสา เกิดเช้ือ ชาลิสา เกิดเช้ือ สช จรัสศิลป

63 53010141 บานขอม 1139600572434 รมยกร มวงเล็ก รมยกร มวงเล็ก สช อนุบาลแหง ม.ธรรมศาสตร

64 53010144 บานคลองละมุง 1103200126113 ธนพัฒน อนาชัย ธนพัฒน อนาชัย สช อนุบาลบึงกาฬพิทักษ

65 53010160 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 ฯ 1139600481293 วรากร มะณีทอง วรากร มะณีทอง สช อนุบาลเขาพระ

66 53010162 ชุมชนวัดบรมธาตุ 1103703960601 รุงรวีร ตรีเนตร ธนภัทร โยธาภักด์ิ สช ชางอากาศอํารุง

67 53010164 นานกกก 1539901067867 ธนัญญา สุกวงษ ธนัญญา สุกวงษ สช อนุบาลบานปนรัก

68 53010173 วัดดอนสัก 1539900889979 สมศักด์ิ บัวออน สมศักด์ิ บัวออน สนง.พระพุทธฯ พระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม

69 53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง 1539900657687 แพรพลอย บุญสม แพรพลอย บุญสพ กศน เปยมเมธีวิทยาคาร

70 53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง 1539900672775 อินทิรา นวนศรีใส อินทิรา นวลศรีใส กศน เปยมเมธีวิทยาคาร

71 53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง 1621000048252 ชาติกลา แววตา ชาติกลา แววตา สช อนุบาลเพ็ญจันทร

72 53010178 บานนํ้าพี้มิตรภาพที่ 214 1539900919711 กนกวรรณ โสภาถา กนกวรรณ โสภาถา สช หวัวเฉียว

73 53010180 บานหนองหิน 1629400047811 วีรภัทร ประเทศ วีรภัทร ประเทศ สช อุทิศศึกษา

74 53010180 บานหนองหิน 1809800219758 ชิษณุชา จันทรทอง ชิษณุชา จันทรทอง สช แพทยกิจพิทยา

75 53010181 บานแสนขัน 1538400021405 นิศารัตน นอยคํามี นิศารัตน นอยคํามี สช สหคริสเตียน

76 53010181 บานแสนขัน 1539900952174 สาวิตรี แสงจันทร สาวิตรี แสงจันทร สช สหคริสเตียน

77 53010181 บานแสนขัน 1539900963672 จุฑารัตน สิงหฆะ จุฑารัตน สิงฆะ สช สหคริสเตียน

ที่ smiscode ช่ือโรงเรียน บัตรประชาชนที่ซ้ํา
นักเรียนสังกัด สพป.อต.1 นักเรียนตางสังกัดที่ซ้ํา

สังกัดที่ซ้ํา ช่ือสถานศึกษาที่ซ้ํา



ช่ือนักเรียน นามสกุล ช่ือนร.ตางสังกัด นามสกุลนร.ตางสังกัด

78 53010181 บานแสนขัน 1909803209221 ซัยฟุดดีน นิยมเดชา ซัยฟุดดีน นิยมเดชา สช สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

79 53010182 บานแพะ 1538400021499 รชตะ ใจเจริญ รชตะ ใจเจริญ สช สหคริสเตียน

80 53010182 บานแพะ 1539900960436 ชลธิชา ใจเจริญ ชลธิชา ใจเจริญ สช อนุบาลวรวิมล

81 53010182 บานแพะ 1103100850961 ศศิภา จบแลว ศศิภา จบแลว สช เซนตแมรี่อุตรดิตถ

82 53010182 บานแพะ 1129902069701 สิริพรรณ คํามุงคุณ สิริพรรณ คํามุงคุณ สช จรัสศิลป

83 53010186 บานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ) 1669800362463 มินทดา มาแกว มินทดา มาแกว สช จันทวิทยา

84 53010186 บานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ) 1104500099546 มนตรี ครองสุข มนตรี ครองสุข สช ถนอมพิศวิทยา

85 53010186 บานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ) 1209601577625 ปณฑธร นพใปล ปณฑธร นพใปล สช สหคริสเตียน

86 53010186 บานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ) 1219800348863 จิตตา มาแกว จิตตา มาแกว สช จันทวิทยา

87 53010188 บานนาลับแลง 1539900782635 ลีลาวดี แหยมยาคง ภูวฤทธ์ิ ลมทวีวงค สช เทพนารี

88 53010190 บานนาปาคาย 1539900768179 ชญานนท มาบุญลือ อุกฤษฎ วงคสิงห สช สหคริสเตียน

89 53010193 บานนํ้าหมีใหญฯ 1539900902681 เบญญาภา เรืองมั่น เบญญาภา บัวหลวง สช สหคริสเตียน

90 53010194 วังโปงดํารงวิทย 1538400021235 ธันวา เทียนสวาง ธันวา เทียนสวาง สอศ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

91 53010197 บานผักขวง 1539900936012 นันทกานต พุมไสว นันทกานต พุมไสว สช ทาวราษฎรสงเคราะห

92 53010197 บานผักขวง 1102003500178 นันทวัน พุมไสว นันทวัน พุมไสว สช ทาวราษฎรสงเคราะห

หมายเหตุ    1.นักเรียนที่มี ช่ือ-สกุล ตรงกัน โรงเรียนตรวจสอบ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักถูกหรือไม ตัวตนยังอยูโรงเรียนเราหรือไม ถายังอยูใหแสดงหลักฐานยืนยันในระบบ

              2. นักเรียนที่มีช่ือ-สกุล ไมตรงกัน แตเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักตรงกัน ใหโรงเรียนตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนดังกลาว ถาไมถูกตองใหแกไข

                 แตถาถูกตอง ใหแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนไปในระบบ

ที่ smiscode ช่ือโรงเรียน บัตรประชาชนที่ซ้ํา
นักเรียนสังกัด สพป.อต.1 นักเรียนตางสังกัดที่ซ้ํา

สังกัดที่ซ้ํา ช่ือสถานศึกษาที่ซ้ํา


