
         
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี ๓ 

 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก าหนดรับนักเรียนระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือให้การรับนักเรียน
ดังกล่าวส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๒   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   ๑.๓   มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๑.๔   ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๕   ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ๒.  สาขาวิชาที่เปิดรับ  จ านวน  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา            

๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) (วท.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๒๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบั ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๐๙ เทคโนโลยีพลังงาน ๓๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา

เทคนิคพลังงาน  เทคนิคเครื่องกล  ไฟฟ้าก าลัง 
รวม ๖๐           

 

   ๒.๒  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๔๑๒ การตลาด ๔๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา 

วิชาการตลาด 
๔๑๓ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ๒๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา 

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔๓๒ การจัดการธุรกิจดจิิทัล ๓๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

(ปวส.)  หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค   
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง   

๔๑๐ การจัดการ ๘๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
(ปวส.)  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ  
การจัดการส านักงาน  การจดัการทั่วไป  หรือ สาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ   

รวม ๑๗๐  
      



 ๒ 
  ๒.๓  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) (บช.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๔๑๔ การบัญชี ๖๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขา 
วิชาการบัญชี 

รวม ๖๐  
            

๒.๔  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) (ทล.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๒๑๐ เทคโนโลยีไฟฟ้า ๔๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลังหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒๗๐ เทคโนโลยีโยธา ๔๐ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าใน 

สาขาก่อสรา้ง  โยธา  ส ารวจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 รวม ๘๐  

 
๒.๕  ระดับปริญญาตรี  ๒  ปี  (ต่อเนื่อง) ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี (ทล.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๒๐๖ สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบ
ควบคุมอัตโนมัต ิ

๓๐ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ใน
สาขาช่างอุตสาหกรรมทีต่รงหรือเกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง   ได้แก่   ช่างแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์  ช่างเครื่องมือวดั
และควบคมุ  ช่างไฟฟ้า   ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ช่างเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
๒. เป็นผูม้ีคณุสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
๓. เป็นผูม้ีคณุสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง เรื่อง 
การคัดเลือกนักเรยีนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

๒๐๗ สาขาวิชาเทคโนโลย ี
อุตสาหการ 

๓๐ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใน
สาขาช่างอุตสาหกรรมทีต่รงหรือเกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง ได้แก่ ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม  ช่างเทคนิคโลหะ  ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 
๒. เป็นผูม้ีคณุสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
๓. เป็นผูม้ีคณุสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง เรื่อง 
การคัดเลือกนักเรยีนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง 

รวม ๖๐  
    
 
 
 
 
 
    



 ๓ 

  ๓. การรับสมัคร 
         ๓.๑  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา  

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง www.lpru.ac.th  

หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/index.php 

    ๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๓.๒.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง        

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
  ๓.๒.๒ ส าเนาระเบียนผลการเรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า พร้อมระบุ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๓.๒.๓ ส าเนาการช าระเงิน 
 

    ๓.๓  การรับสมัครและย่ืนใบสมัคร 
  ๓.๓.๑ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์หลักฐานการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll เพ่ือน า ไปช าระเงิน
ค่าสมัครคนละ ๓๐๐ บาท ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  ๓.๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมส าเนาระเบียนผลการเรียนและส าเนาการช าระ
เงิน  มายังกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ๕๒๑๐๐ หรือ ทาง email address : rubsamuklpru@gmail.com ระหว่างวันที่ ๑ 
เมษายน  ๒๕๖๒   –  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 

      ๔.  ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒    
   

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่

๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 
ถึง  

๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

รับสมัคร ทางเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th หรือ 

http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

www.lpru.ac.th หรือ 
http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 

๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ นักเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือกรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษา 

ทางเวบ็ไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th หรือ 

http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
         ลงชื่อ 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 

http://www.lpru.ac.th/

