
      
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (รอบที ่ ๒) 
 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ก าหนดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔  ปี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) นั้น เพื่อให้การรับนักเรียนดังกล่าวส าเร็จด้วย
ความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า 
   ๑.๒   มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๑.๓   ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๔   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   

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

รหัส สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๑๐๑ ภาษาไทย ๒๒ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่าและต้องเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานไมน่้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า และต้องเรียนภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลาง ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมน่้อยกว่า ๖ หน่วยกิตมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)   
๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากวา่  ๒.๕๐    

๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๑๐ สังคมศึกษา ๕๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๒๓ จิตวิทยาและการแนะแนว ๕๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

    
  

 
  

  



 ๒ 
 

รหัส สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๑๓๕ การสอนภาษาจีน ๔๗ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐    

๑๔๐ คณิตศาสตร ์ ๓๑ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐    

๑๕๕ คอมพิวเตอร์ ๒๒ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๕๖ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๔๗ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๕๗ ชีววิทยา ๔๗ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   

๑๕๘ เคมี ๕๓ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๕๙ ฟิสิกส ์ ๒๖ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๗๐ อุตสาหกรรมศิลป์ ๑๙ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐    

๑๘๖ การศึกษาปฐมวัย ๑๑ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หรือก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX)  ๕  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕๐    

รวม ๔๘๕  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 

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

สาขาวิชา    
๒๑๑ เทคโนโลยพีลังงาน ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
- เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย   
ราชภัฏล าปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
เร่ือง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
การศึกษา 

๒๓๒ นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ 
เซรามิกส์ 

๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๓๘ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๓๙ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๔๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๕๐ เกษตรศาสตร์ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๖๖ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๘๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 

๔๐  ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต 

รวม ๒๘๐  
 
 
 

        ๒.๓  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)  
                     
  

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๔๒๔ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ ๒๕ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๒๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 

    ๒.๔   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๓๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๓๐๔ ดนตรี ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไดอ้ย่างน้อย ๑ ชิน้ 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถ Dowload  ใบรับรองทักษะ
ด้านดนตรีประกอบเอกสารสมคัรสอบ 

๓๐๗ การพัฒนาชุมชน ๖๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๓๕๐ ภาษาจนี ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๔๒๗ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

                                               รวม ๓๖๐  
 

๒.๕   หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)     
        

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๓๓๖ ศิลปะและการออกแบบ                       ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถ Dowload  ใบรับรองทักษะ
ด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารสมัครสอบ 

รวม ๔๐  
 

๒.๖   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๔๑๑ การจัดการ ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๔๑๖ การตลาด ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๔๑๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
๔๒๓ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

๒.๖   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๔๒๐ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เปน็โรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน  
*หมายเหตุ  เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียน
ภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย  สลับกับการฝึกปฏิบัตงิานจริง 
และมีการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก (จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพ ที่ได้จากโรงพยาบาล 
ของรัฐ) 

๔๙๐ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

รวม ๒๙๐  
      

  ๒.๗   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  
                     
  

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๕๐๑ การบัญช ี ๖๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๖๐         

 
 
 
 

   ๒.๘   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๓๕๔ นิเทศศาสตร ์ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๔๐  

  

            ๒.๙   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๓๓๓ รัฐประศาสนศาสตร์ ๗๕ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๗๕  

                       

๒.๑๐  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๓๓๙ นิติศาสตร ์ ๑๐๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๑๐๐  

 
 



 ๖ 
 

๒.๑๑  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๓๓๔ การเมืองและการปกครอง ๙๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๙๐  

 

๒.๑๒   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
๒๙๔ สาธารณสุขชุมชน ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 

เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
รวม ๓๐ มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต   

*หมายเหตุ  มีการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาสาธารณสุข 
               ชุมชน 

      . 

๒.๑๓  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)   
                       

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๒๙๕ เทคโนโลยไีฟฟา้ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๒๖๗ เทคโนโลยโียธา ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

รวม ๘๐        
 

   ๒.๑๔   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)      

 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๒๑๖ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ 
เทียบเท่า หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
ที่ก าลังศึกษาในแผนการเรียนวทิย์ – คณิตฯ หรือ แผนการ
เรียนคอมพิวเตอร์หรือแผนการเรียนที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

รวม ๔๐ *หมายเหตุ  มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดย  
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

   ๓. การสมัคร  ระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๓.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา 
   ๓.๑.๑  สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th  หรือ  

http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
                           ๓.๑.๒  พิมพ์ใบสมัคร  ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และน าใบแจ้งช าระเงิน ไปช าระเงินค่าสมัคร
คนละ  ๓๐๐  บาท  ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ  และ  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๒  –  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
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 ๗ 
         ๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
                   ๓.๒.๑   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีการศึกษา 

๒๕๖๓  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   ๓.๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีคะแนนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
   ๓.๒.๓  ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน 

   ๓.๒.๔  แฟ้มสะสมผลงาน (เฉพาะนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ.) จ านวน 
ไมเ่กิน ๑๐ หน้า โดยมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ดังนี้          

- ข้อมูลส่วนตัว และประวัติการศึกษา  ผลงาน/หลักฐาน/รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 

- ภาพกิจกรรม (ถ้ามี)            

      ๔.  การส่งเอกสารการสมัคร  ระหว่างวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
       ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาการช าระเงิน และ แฟ้ม

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

เวลาราชการ  หรือ หน่วยรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ๔.๒ ส่งทางไปรษณีย์   เอกสารการสมัคร    ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ๕  ภาคเรียน  
ส าเนาการช าระเงิน    (วงเล็บมุมซองว่าเอกสารการสมัคร   รอบที ่ ๒ )    มายัง   กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   ๑๑๙   หมู่   ๙   ต าบลชมพู   อ าเภอเมืองล าปาง   จังหวัดล าปาง   ๕๒๑๐๐  
                     ๔.๓    ยื่นที่โรงเรียน (ฝ่ายแนะแนว) และ โรงเรียนส่งมายัง   กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง  ๑๑๙   หมู่  ๙   ต าบลชมพู   อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  ๕๒๑๐๐  

 
 

             ๕.  การคัดเลือก  
  ๕.๑  ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จะพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการสมัคร 

๕.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชาต้องเข้าสอบวิชาวัดแววความเป็นครู  
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th  หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม  
๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง www.lpru.ac.th  หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
 

๗.  การบันทึกข้อมูล 

  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท าใบรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ทางเว็บไซต์  
www.lpru.ac.th  หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๓  มกราคม  
๒๕๖๓   

๘.  การรายงานตัว    

    นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ให้น าเอกสารใบแจ้งช าระเงิน 
ที่ปริ้นออกจากระบบไปช าระเงิน  ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขา และ จุดบริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ระหว่างวันที่  ๔ – ๘ มกราคม  ๒๕๖๓  เพ่ือยืนยันการรายงานตัว ส่วนหลักฐานการรายงานตัวงาน
ทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 



 ๘ 

 ปฎิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ 
๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

รับสมัคร / ช าระเงิน ๑. ทาง www.lpru.ac.th  หรือ   
    http://lprumis.lpru.ac.th/enroll   
๒. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ล าปาง ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
๓. โรงเรียนที่นักศึกษาสังกัด โดยฝ่ายแนะแนว 
    ของโรงเรียน 
๔. หน่วยรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ของ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ โรงเรียนที่ 
    ออกประชาสัมพันธ์ 

๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  หรือ 

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

๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
    สอบวิชาวัดแววและสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
    สอบสัมภาษณ์ 
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
    (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) 
    สอบสัมภาษณ์ 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
    สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  หรือ 

  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll   
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ถึง 
๓  มกราคม ๒๕๖๓ 

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกบันทึกข้อมูล
รายงานตัว 

ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th  หรือ 

  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll   
๔ – ๘ มกราคม 

๒๕๖๓ 
นักเรียนน าเอกสารใบแจ้งช าระเงิน 
ที่ปริ้นออกจากระบบไปช าระเงิน 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขา 
และ  

จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

  ลงชื่อ             
 (รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 


