
     
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    
เรื่อง  ระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  (รอบ ๑ โควตา/รับตรงอิสระ) 
 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ก าหนดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ (รอบ ๑ โควตา/รับตรงอิสระ) นั้น เพื่อให้การรับนักเรียนดังกล่าว
ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๒   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   ๑.๓   มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๑.๔   ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๕   ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
   

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

รหัส สาขาวิชา  จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   วัดแวว วิชาเอก สัมภาษณ์  

๑๘๖ การศึกษาปฐมวัย ๓๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๕๕ คอมพิวเตอร์ ๒๕    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๐๑ ภาษาไทย ๕๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๗๑    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๒๓ จิตวิทยาและการแนะแนว ๓๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๑๐ สังคมศึกษา ๕๓    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๕๐ ภาษาจนี ๔๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

 

 



 ๒ 
 

รหัส สาขาวิชา  จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   วัดแวว วิชาเอก สัมภาษณ์  

๑๔๐ คณิตศาสตร ์ ๓๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต และ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๕๘ เคมี ๓๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต และ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๕๗ ชีววิทยา ๑๕    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต และ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๕๙ ฟิสิกส ์ ๑๕    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต และ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๕๖ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต และ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

๑๗๐ อุตสาหกรรมศิลป์ ๓๐    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ๕ ภาคเรียน ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

รวม ๔๔๙     
      

 

            ๒.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   วิชา
พื้นฐาน 

สัมภาษณ์  

๒๑๑ เทคโนโลยพีลังงาน ๓๐   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

๒๓๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

๒๐   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๒๔๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑๕   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๔๖ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

๒๖๖ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

๒๓๒ นวัตกรรมการผลิตและการ
ออกแบบเซรามิกส์ 

๓๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

 
   



 ๓ 
 

รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   วิชา

พื้นฐาน 
สัมภาษณ์  

๒๓๙ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ๒๐   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าZ( 

๒๕๐ เกษตรศาสตร์ ๔๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๒๘๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

๔๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต 

รวม ๒๔๕    
 

    ๒.๓   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   วิชา 
พื้นฐาน 

สัมภาษณ์ ปฏิบัต ิ  

๓๐๑ ภาษาไทย ๗๓    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๓๐๗ การพัฒนาชุมชน ๔๘    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ๓๔    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๓๕๐ ภาษาจนี ๒๒    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๓๐๔ ดนตรี ๒๙    ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
๑) ผู้สมัครต้องมีทักษะความสามารถพื้นฐาน 
ทางดนตรีสากลอยา่งน้อย ๑ เครื่อง  
และ/หรือ มีทักษะการขับร้องเพลง 
หมายเหตุ   สอบปฏบิัติเพื่อวัดทักษะความ 
สามารถด้านดนตรีสากล ของนกัเรียนที่สนใจ
เรียนสาขาวชิาดนตรีทุกคน 

๓๒๗ การท่องเที่ยว  
(ภาคภาษาไทย) 

๘๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

รวม ๒๘๖     
    

๒.๔   หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)     
        

รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   วิชาพ้ืนฐาน ปฏิบัต ิ  

๓๓๖ ศิลปะและการออกแบบ                         ๒๘   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ  จะต้องผา่นการสอบปฏิบัตจิาก
คณะกรรมการการสอบที่เป็นคณาจารย์ของ 
สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ 

รวม ๒๘    
 
 



 ๔ 
๒.๕   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   วิชา

พื้นฐาน 
สัมภาษณ์  

๔๑๖ การตลาด ๔๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๔๑๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๔๑๑ การจัดการ ๘๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๔๒๑ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ๓๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๔๐๙ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ๘๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๔๒๒ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ๘๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๔๒๐ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ๔๐   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หมายเหต ุ เป็นหลักสูตร
ที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบรษิัทในกลุ่ม  โดยผู้เรียนต้อง
เข้าเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย  สลับกับ
การฝึกปฏิบัตงิานจริง 

รวม ๓๙๐          
 

      ๒.๖   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  
                        

รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา     

๕๐๑ การบัญช ี ๙๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 

รวม ๙๐              

   ๒.๗   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา     
๓๕๔ นิเทศศาสตร ์ ๘๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 
รวม ๘๐     

          ๒.๘   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา     
๓๓๓ รัฐประศาสนศาสตร์ ๓๗ สอบวิชาพื้นฐาน ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 
รวม ๓๗   

 
 



 ๕ 
                       
 

๒.๙  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
 

 วิชา
พืน้ฐาน 

สัมภาษณ์  

๓๓๙ นิติศาสตร ์ ๘๐   ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ สาขาวิชาจะสอบวัดทักษะการจับ
ประเด็น การตีความ การเขียนบรรยายเพื่อจัด
กลุ่มการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน 

รวม ๘๐    
 

 
 

๒.๑๐  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
 

 วิชา
พื้นฐาน 

สัมภาษณ์  

๓๓๔ การเมืองและการปกครอง ๗๓   ๑) ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๒) ผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป 

รวม ๗๓    
 
 

๒.๑๑   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา     
๒๙๔ สาธารณสุขชุมชน ๑๕ สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า วิทย์ – คณิต 
รวม ๑๕   

      . 

๒.๑๒  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)   
                       

รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา     

๒๙๕ เทคโนโลยไีฟฟา้ ๔๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

๒๖๗ เทคโนโลยโียธา ๔๐ ไม่สอบ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

รวม ๘๐   
      

   ๒.๑๓   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)      

 

รหัส สาขาวิชา จ านวน การสอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา     

๒๑๖ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๒๐ สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า   

รวม ๒๐   
   
 
 



 ๖ 
 

 
   ๓. การสมัคร ระหว่าง วันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๓.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา 
   ๓.๑.๑  สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th   

                           ๓.๑.๒  พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และน าใบแจ้งช าระเงิน ไปช าระเงินค่าสมัคร 
ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ทุกสาขาท่ัวประเทศ  และ  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ระหว่าง วันที่ ๒๑  มกราคม  – ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒   
 

         ๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
                   ๓.๒.๑   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รปู 
   ๓.๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า พร้อมระบุ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
   ๓.๒.๓  ส าเนาการช าระเงิน 
         

      ๔.  การส่งเอกสารการสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๑  มกราคม –  ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ 
       ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ส าเนาการช าระเงิน  มายัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้  ๓  ทาง คือ 
๔.๑ ยื่นด้วยตนเอง   ณ  กองบริการการศึกษา  ชั้น ๑  อาคาร  ๓๘  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  ตามวัน 

เวลาราชการ   
 ๔.๒ ส่งทางไปรษณีย์   เอกสารการสมัคร   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน   ๕   ภาคเรียน  
ส าเนาการช าระเงิน  (วงเล็บมุมซองว่าเอกสารการสมัครโควตา)   มายัง  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ที่อยู่  ๑๑๙  หมู่  ๙  ต าบลชมพู  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  ๕๒๑๐๐  
 ๔.๓ ส่งทาง Email address    เอกสารการสมัคร   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  
ส าเนาการช าระเงิน มายัง   email address : rubsamuklpru@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 ๗ 
 
 
 
 

ปฎิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ 
๒๑  มกราคม ๒๕๖๒  

ถึง  
๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

รับสมัคร ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  

 
๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

www.lpru.ac.th 
๒๐  เมษายน ๒๕๖๒ 

 
สอบวิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก  

วิชาพ้ืนฐาน สอบสัมภาษณ์   
(สาขาวิชาที่มีการสอบ) 

สอบปฏิบัติวิชาดนตรี – ศิลปะและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  

๒๗  เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  

๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  

 
 หมายเหตุ    แจ้งข่าวสารการรับนักเรียนเข้าศึกษา (รับตรงอิสระ รอบ ๒) รับสมัครวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

            สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th   
      

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
                                

      ลงชื่อ    

                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์) 
                             รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


