
      

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
เร่ือง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล" 

ปีการศึกษา  2563 

ท่ี เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัคร 

1 N001 ด.ช.วีรภัทร ชุ่มเช้ือ 

2 N002 ด.ช.นนทกร แสนวงค์ 

3 N003 ด.ช.ภัทรดนัย ช่างสลัก 

4 N004 ด.ญ.อรสิริน ชัยวงศ์ 

5 N005 ด.ช.ธนพัชญ์ เจริญดง 

6 N007 ด.ช.ภูริณัฐ เรียนใสย 

7 N008 ด.ช.ณัฐภูมินทร์ คูสุวรรณ 

8 N009 ด.ช.ชนาภัทร มาศธนานันต์ 

9 N010 ด.ญ.สรัลรัตน์ แปงเครือ 

10 N011 ด.ญ.ปุณิกา พงษ์พลอยเผ่ือน 

11 N012 ด.ญ.ธัญพิชชา ค ามูล 

12 N014 ด.ช.ปัณณทัต คันธาใจ 

13 N018 ด.ญ.โพลิน่า สวี 

14 N019 ด.ช.อศิรวัตน์ แปงนุจา 

15 N020 ด.ญ.วรัทญา กันทะค า 

16 N021 ด.ญ.ศิรัณญา ปงกันทา 

17 N022 ด.ช.สิษฐวัศ วงศ์ทาเครือ 

18 N023 ด.ญ.อัณณ์ณิชา วงศ์ทาเครือ 
 

                                     ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   มีนาคม   2563 

 

                                     (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 



 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
เร่ือง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นอนุบาล 1" 

ปีการศึกษา  2563 

ท่ี เลขประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 

1 K1002 ด.ญ.ธัญญรัตน ์ สุวรรณอัตถ์ 

2 K1003 ด.ช.อภิวัชร์ ลีลาเลิศวัฒนะ 

3 K1004 ด.ญ.อภิชญา ทรัพย์พืช 

4 K1005 ด.ช.จิรภัทร เกียรติยศนุสรณ์ 

5 K1006 ด.ช.ปญณต อนุพันธิกุล 

6 K1007 ด.ญ.ภูษิตา ขจรค า 

7 K1008 ด.ช.ณัฐภัทร ไชยเมืองช่ืน 

8 K1009 ด.ช.พีรวัส เอกตะ 

9 K1010 ด.ญ.สุคนธวา สมนึก 

10 K1011 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ นรากุลอนันต์ 

11 K1012 ด.ญ.พิทยาภรณ์ สิงข์เมือง 

12 K1013 ด.ญ.จรินทร์รัตน ์ ทิมัน 

13 K1014 ด.ญ.ชอบใจ เด่นดวง 

14 K1015 ด.ช.บวรภัค บุญค า 

15 K1018 ด.ช.พุฒิพงศ์ สิทธิวัน 

16 K1019 ด.ญ.พริมา ถนอมสิน 

17 K1020 ด.ช.นันทกรณ์ พิชยาพันธ์ 

18 K1021 ด.ช.ป้องเกียร์ต ิ มณีขัติย์ 

19 K1022 ด.ญ.กมลพร โรจนกูร 

20 K1023 ด.ช.ปรานต์ วัฒนาถาวรสกุล 

21 K1024 ด.ญ.วเรศรินทร ์ วิจฝัน 

    



 

 

ที่ เลขประจ ำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ - สกุล 

22 K1025 ด.ญ.พิมพากร พรมด า 

23 K1026 ด.ญ.กานต์ชนิต ยะใจหมั้น 

24 K1027 ด.ญ.อริญลดา ค าปากูล 

25 K1028 ด.ญ.เขมจิรา แซ่ตั้ง 

26 K1029 ด.ช.อภิวัฒน์ ศักดิ์ดี 

27 K1030 ด.ญ.รินลภัส วีระพฒัน ์

28 K1031 ด.ช.ปัณณวิชญ์ จ าปาค า 

29 K1032 ด.ญ.อภิสรา ศรีใจ 

30 K1034 ด.ช.ธีร์ธวัช พันธุ์อ าพัน 

31 K1035 ด.ช.วชิราภรณ์ นาคน้ า 

32 K1036 ด.ช.อัษฏา ใจวัน 

33 K1037 ด.ช.ภูริ สายค าฟู 

34 K1039 ด.ช.พิทยุตม์ สูงเสริฐ 

35 K1040 ด.ญ.ณัฐพัชร์ เกตุโกมล 

36 K1041 ด.ญ.พิมพ์ญาดา ท้วมไชยนาม 

37 K1042 ด.ญ.จินตชา จันเรือน 

38 K1043 ด.ญ.พาเมล่า สวี 

39 K1044 ด.ญ.ณัฐวศา ประเชิญสุข 

40 K1045 ด.ญ.นิริณณดา ค ามุ้ย 

41 K1046 ด.ช.ณวคุณ อาษากุล 

42 K1047 ด.ญเพชรเพียงฟ้า ใจมโน 

43 K1048 ด.ญ.รริศา ศาลาค า 

44 K1049 ด.ช.อชิตะ พลศักดิ์ 

45 K1050 ด.ช.ณตฤณ ทัศนะตระกูล 

46 K1051 ด.ญ.ณพิชญา ลิขิตบรรณกร 

47 K1052 ด.ญ.ชนวรรณ วังปา 

    

    



    

    

ท่ี 
เลขประจ ำตัว 

ผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล 

48 K1053 ด.ช.ณัฐนันท์ เตชะวัย 

49 K1054 ด.ญ.ทอฝัน อินทร์ต๊ะสืบ 

50 K1055 ด.ญ.วีชญา หล้าอินเช้ือ 

51 K1056 ด.ญ.คุณานนท์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา 

52 K1057 ด.ญ.สองแผ่นดิน แถมสกุล 

53 K1058 ด.ช.ชยพล แสนศรี 

54 K1059 ด.ญ.คาเรน อิเคดะ 

55 K2028 ด.ช.ภีมศรัณย์ ศรีจันทร์ 

 

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   11   มีนาคม   2563    

 

                                                    (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
เร่ือง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นอนุบาล 2" 

ปีการศึกษา  2563 

ท่ี 
เลขประจ าตัว

ผู้สมัคร 
ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 K2007 ด.ช.ณัฐภัทร ยารังสี ส ารอง 

 

           หมายเหตุ     รายช่ือนักเรียนท่ีติดส ารองทางโรงเรียนจะติดต่อกลับภายใน วันท่ี 10  เมษายน  2563  

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   11   มีนาคม   2563    

 

                                                    (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
เร่ือง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นอนุบาล 2 โครงการพิเศษ CEP" 

ปีการศึกษา  2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   11   มีนาคม   2563    

 

                                                    (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

 

 

 

 

ท่ี 
เลขประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัคร 

1 K2001 ด.ช.ภูบดินทร์ สมวัน 

2 K2002 ด.ช.ปวีณวัช จะเป็ง 

3 K2003 ด.ญ.พุทธรินทร ์ แย้มยงค์ 

4 K2004 ด.ช.ขนขุณ เหตระกูล 

5 K2006 ด.ญ.ภัทราวด ี ท าไว 

6 K2008 ด.ช.รัชชานนท์ วงค์เรือน 



 

      

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
เร่ือง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นอนุบาล 3" 

ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี 
เลขประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัคร 

1 K3002 ด.ญ.เพชรรุ้ง ปรีชาวัย 

2 K3003 ด.ช.ศุภากร โรจนกูร 

3 K3005 ด.ช.ศรัณย์กร ศรีนา 

4 K3006 ด.ช.คณพศ อินทชาติ 
 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   11   มีนาคม   2563    

 

                                                    (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 
เร่ือง "รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นอนุบาล 3  โครงการพิเศษ CEP" 

ปีการศึกษา  2563 
 

ท่ี 
เลขประจ าตัว 

ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัคร 

1 K3001 ด.ญ.เบญญาภา เอื้อเฟื้อ 

2 K3004 ด.ญ.ณิชาภัทร ใจปินตา 

 

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   11   มีนาคม   2563    

 

                                                    (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

 

 

 

 

   

 


