
         
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รอบท่ี ๔ 

 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาา  ก าหนดรับนักเรียนระดับอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใน
ระดับปาริญญาตรี  ๔  ปาี  (เทียบโอนจากอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า)  และ  ระดับปาริญญาตรี ๒ ปาี (ต่อเนื่อ ) ปาระจ าปาี
การศึกษา  ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนดั กล่าวส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึ ก าหนดหลักเกณฑ์การ
รับสมัคร  ดั นี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๒   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่า แท้จริ และสอดคล้อ กับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   ๑.๓   มีความปาระพฤติเรียบร้อย 
   ๑.๔   ไม่เปา็นโรคที่จะเปา็นอุปาสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๕   ต้อ เปา็นนักเรียนที่ก าลั เรียนระดับอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า 
 

 ๒.  สาขาวิชาที่เปิดรับ  จ านวน  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา            

๒.๑  ระดับปาริญญาตรี ๔ ปาี (เทียบโอนจากอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า) (วท.บ.)  
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๒๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบั ปาวส. หรือเทียบเท่า หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อ กับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๐๙ เทคโนโลยีพลั  าน ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปาริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาเทคนิค

พลั  าน  เทคนิคเครื่อ กล  ไฟฟ้าก าลั           
 

   ๒.๒  ระดับปาริญญาตรี ๔ ปาี (เทียบโอนจากอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า) (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๔๑๒ การตลาด ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปาริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการตลาด 
๔๑๓ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า  

ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
๔๓๒ การจัดการธุรกิจดจิิทัล ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัปาระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู   (ปาวส.)  หรือ

เทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือ  
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อ    

๔๑๐ การจัดการ ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัปาระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู   (ปาวส.)  หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาทา ด้านพาณิชยการ   การจดัการส านัก าน   
การจัดการทั่วไปา  หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อ   รวมถึ นักศึกษาต่า ชาติ   

      
 
 



 ๒ 
 
  ๒.๓  ระดับปาริญญาตรี ๔ ปาี (เทียบโอนจากอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า) (บช.บ.) 

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๔๑๔ การบัญชี ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปาริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี 
            

๒.๔  ระดับปาริญญาตรี ๔ ปาี (เทียบโอนจากอนุปาริญญาหรือเทียบเท่า) (ทล.บ.) 
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๒๑๐ เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัปาระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู  (ปาวส.) หรือ

เทียบเท่าในส าขาวิชาไฟฟ้าก าลั หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อ  
๒๗๐ เทคโนโลยีโยธา ผู้สมคัรส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปาริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาก่อสรา้   โยธา   

ส ารวจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ  
   

                                ๒.๕  ระดับปาริญญาตรี  ๒  ปาี  (ต่อเนื่อ )  (ทล.บ.) 
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๒๐๖ เทคโนโลยีระบบควบคุมอตัโนมตั ิ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปาระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู   (ปาวส.)  ในสาขา 

ช่า อตุสาหกรรมที่ตร หรือเกี่ยวขอ้  และกระทรว ศึกษาธิการรับรอ   ได้แก่  
ช่า แมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์  ช่า เครื่อ มือวัดและควบคมุ  ช่า ไฟฟ้า   
ช่า อิเล็กทรอนิกส์   ช่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
๒. เปา็นผูม้ีคณุสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบั คับมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปาริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
๓. เปา็นผูม้ีคณุสมบัติตามปาระกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาา  เรื่อ  การคัดเลือก
นักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาา  

๒๐๗ เทคโนโลยีอุตสาหการ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปาระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู   (ปาวส.)  ในสาขา 
ช่า อุตสาหกรรมที่ตร หรือเกี่ยวขอ้  และกระทรว ศึกษาธิการรับรอ   ได้แก่ 
ช่า เทคนิคเครื่อ กล   ช่า เทคนิคการผลิต   ช่า เทคนิคอุตสาหกรรม   
ช่า เทคนิคโลหะ   ช่า เทคนิคระบบขนส่ ทา รา  
๒. เปา็นผูม้ีคณุสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบั คับมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปาริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
๓. เปา็นผูม้ีคณุสมบัติตามปาระกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาา    
เรื่อ  การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาา  

       
       ๓. การสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๒  
 ๓.๑  สมัครได้  ๒  ช่องทาง  

๑ สมัครด้วยตนเอ  ณ  กอ บริการการศึกษา  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑ 
๒ สมัครทา เว็บไซต์ขอ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาา   www.lpru.ac.th  

        พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้ ช าระเ ินค่าสมัคร และน าใบแจ้ ช าระเ ิน ไปาช าระเ ินค่าสมัครได้ที่ 
ธนาคารกรุ ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาท่ัวปาระเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

                    หมายเหตุ  นักศึกษาที่สมัครหลักสูตรที่มีในประกาศฉบับนี้ไม่มีการสอบ สมัครและรายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ณ  กองบริการการศึกษา  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ช้ัน ๑ 
 

   
 

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


 ๓ 
    
สิ่งที่จะต้องน ามารายงานตัว 

๑. ใบแสด ผลการเรียน (Transcript)  ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ 
๒. ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ 
๓. บัตรปาระจ าตัวปาระชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ 
๔. รูปาถ่าย (แต่ กายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาา  หรือ สถาบันเดิม) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูปา 
๕. หลักฐานการเปาลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ (ถ้ามีการเปาลี่ยนชื่อ– สกุล) 
๖. เอกสารฉบับส าเนา เขียน ส ำเนำถูกต้อง ล ลายมือชื่อก ากับ 

 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๕๐๐  บาท 
  ค่าปาระกันขอ เสียหาย  ๕๐๐  บาท 
  ค่าอบรมจริยธรรม  ๕๐๐  บาท 
  ค่าคู่มือการศึกษา  ๓๐๐  บาท 
  ค่ารูปานักศึกษา  ๒๐๐  บาท 
  ค่าเปาิดบัญชีธนาคารและค่าท าบัตรนักศึกษา   ๑๕๐  บาท 
  ค่าบ ารุ การศึกษาตามปาระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาา  
 

  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๘,๐๐๐ 
๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลั  าน ๘,๐๐๐ 
๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด ๗,๕๐๐ 
๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจดัการ ๗,๕๐๐ 
๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ๘,๐๐๐ 
๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจิทัล ๘,๐๐๐ 
๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี ๘,๐๐๐ 
๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า ๘,๐๐๐ 
๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยโียธา ๘,๐๐๐ 

๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบควบคมุอัตโนมัต ิ ๘,๐๐๐ 
๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ๘,๐๐๐ 

 

ปาระกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

                            
                  (รอ ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์) 

               รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาา  
 


