
     
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    
เรื่อง  ระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  (เพิ่มเติม) 
 

 

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ก าหนดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) นั้น เพื่อให้การรับนักเรียนดังกล่าวส าเร็จด้วยความ
เรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑ .๒   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้ จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   ๑.๓   มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๑.๔   ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๕   ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ หรือเทียบเท่า    

 ๒.  สาขาวิชาที่เปิดรับ  จ านวน  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
        ๒.๑   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๑๕๕ คอมพิวเตอร์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม  GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๐๑ ภาษาไทย ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๒๓ จิตวิทยาและการแนะแนว ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๑๐ สังคมศึกษา ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๓๕ การสอนภาษาจีน ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 

๑๕๘ เคมี ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่  ๖  มีพืน้ความรูท้าง  
วิทย์ – คณิต  และมีคะแนนเฉลีย่สะสม  GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๕๗ ชีววิทยา ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ มีพืน้ความรู้ทาง  
วิทย์ – คณิต  และมีคะแนนเฉลีย่สะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๕๙ ฟิสิกส ์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ มีพืน้ความรู้ทาง  
วิทย์ – คณิต  และมีคะแนนเฉลีย่สะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๕๖ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ มีพืน้ความรู้ทาง  
วิทย์ – คณิต  และมีคะแนนเฉลีย่สะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๑๗๐ อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และม ี
คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX  ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

 
 



 ๒ 
๒.๒   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

 

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๒๑๑ เทคโนโลยพีลังงาน ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
๒๓๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๒๔๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๒๓๙ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า( 
๒๔๖ เทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
๒๖๖ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
๒๓๒ นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
๒๕๐ เกษตรศาสตร์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๒๘๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

มีพื้นความรู้ ทาง วิทย์ – คณิต  
 

   ๒.๓   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๓๐๑ ภาษาไทย ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๓๐๗ การพัฒนาชุมชน ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๓๕๐ ภาษาจนี ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๓๐๔ ดนตรี ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

๑) ผู้สมัครต้องมีทักษะความสามารถพื้นฐานทางดนตรสีากล
อย่างน้อย ๑ เครื่อง และ/หรือ มีทักษะการขับร้องเพลง 

๔๒๗ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
    
 
 

๒.๔   หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)     
         

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๓๓๖ ศิลปะและการออกแบบ                         ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
 

๒.๕   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๔๑๖ การตลาด ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๔๑๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๔๑๑ การจัดการ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๔๒๓ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๔๙๐ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ  ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๔๒๒ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๔๒๐ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ  เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียน
ภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย  สลับกับการฝึกปฏิบัตงิานจริง 

 
 
 



 ๓ 
 

๒.๖   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  
                        

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๕๐๑ การบัญช ี ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 
       

๒.๗   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๓๕๔ นิเทศศาสตร ์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 

  

๒.๘   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๓๓๓ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 

                     

๒.๙  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๓๓๙ นิติศาสตร ์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 

 

๒.๑๐  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๓๓๔ การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
 

๒.๑๑   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   
๒๙๔ สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 

วิทย์ – คณิต 
 

๒.๑๒  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)   
                       

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๒๙๕ เทคโนโลยไีฟฟา้ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
๒๖๗ เทคโนโลยโียธา ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

 

๒.๑๓   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) 

รหัส สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   

๒๑๖ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   
   
 
 
 
 



 ๔ 
 

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

๑ สมัครด้วยตนเอง ณ  กองบริการการศึกษา  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑ 
๒ สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th  

 พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และน าใบแจ้งช าระเงิน ไปช าระเงินค่าสมัครได้ที่ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  

       หมายเหตุ  ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องเข้ารับการสอบสอบสัมภาษณ์   
ในวันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ 
   

 ๓.๒  นักศึกษาที่สมัครหลักสูตรอื่น ๆ   
                           นักศึกษาที่สมัครหลักสูตรอ่ืน ๆ  ที่มีในประกาศฉบับนี้ไม่มีการสอบ สมัครและรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ณ  กองบริการการศึกษา  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ช้ัน ๑ 
            

 

สิ่งที่จะต้องน ามารายงานตัว 
๑. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ 
๒. ใบคะแนน GPAX ๕ ภาคเรียน (ส าหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ.) 
๓. ทะเบียนบ้าน  ฉบับจริง  พร้อมฉบบัถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ 
๔. บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ 
๕. รูปถ่าย (แต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือ สถาบันเดิม) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ– สกุล) 
๗. เอกสารฉบับส าเนา เขียน ส ำเนำถูกต้อง ลงลายมือชื่อก ากับ 

 
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๕๐๐  บาท 
  ค่าประกันของเสียหาย  ๕๐๐  บาท 
  ค่าอบรมจริยธรรม  ๕๐๐  บาท 
  ค่าคู่มือการศึกษา  ๓๐๐  บาท 
  ค่ารูปนักศึกษา  ๒๐๐  บาท 
  ค่าเปิดบัญชีธนาคารและค่าท าบัตรนักศึกษา   ๑๕๐  บาท 
  ค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 ๕ 
 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

ล าดับ
ที่ 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาภาษาไทย ๗,๕๐๐ 
๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ๗,๕๐๐ 
๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาสังคมศึกษา ๗,๕๐๐ 
๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาการสอนภาษาจีน ๗,๕๐๐ 
๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาจิตวิทยาและการแนะแนว ๗,๕๐๐ 
๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาอุตสาหกรรมศิลป์ ๗,๕๐๐ 
๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ ๘,๐๐๐ 
๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาชีววิทยา    ๘,๐๐๐ 

๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาเคม ี  ๘,๐๐๐ 
๑๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป   ๘,๐๐๐ 
๑๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวชิาฟสิิกส ์ ๘,๐๐๐ 
๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘,๐๐๐ 
๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ๘,๐๐๐ 
๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๘,๐๐๐ 
๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ๘,๐๐๐ 
๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๘,๐๐๐ 
๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ๘,๐๐๐ 
๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีพลังงาน ๘,๐๐๐ 
๒๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม ๘,๐๐๐ 
๒๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวชิานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ๘,๐๐๐ 
๒๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาไทย ๗,๕๐๐ 
๒๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวชิาการพฒันาชุมชน ๗,๕๐๐ 
๒๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาจนี ๗,๕๐๐ 
๒๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ๗,๕๐๐ 
๒๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวชิาดนตร ี ๘,๐๐๐ 
๒๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวชิาการท่องเที่ยวและธุรกจิบริการ ๘,๐๐๐ 
๒๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวชิานิติศาสตร์ ๘,๐๐๐ 
๒๙ หลักสูตรศิลปบัณฑิต   (ศล.บ.) สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ ๘,๐๐๐ 
๓๐ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ ๘,๐๐๐ 
๓๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ๘,๐๐๐ 
๓๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง ๗,๕๐๐ 
๓๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์ ๗,๕๐๐ 
๓๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาการโลจิสติกส์และธุรกจิระหว่างประเทศ ๗,๕๐๐ 
๓๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาการจัดการ ๗,๕๐๐ 
๓๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาการตลาด ๗,๕๐๐ 
๓๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ ๗,๕๐๐ 
๓๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลกี ๗,๕๐๐ 

 
 



 ๖ 
 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

๓๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๘,๐๐๐ 
๔๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวชิาการจัดการธุรกิจดิจิทลั ๘,๐๐๐ 
๔๑ หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  (บช.บ.) สาขาวชิาการบัญช ี ๘,๐๐๐ 
๔๒ หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  (ทล.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ ๘,๐๐๐ 
๔๓ หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ  (ทล.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา ๘,๐๐๐ 
๔๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  (วศ.บ.) สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๘,๐๐๐ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

         
            (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)  

               รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 


