
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์   
ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา 2561   
---------------------------------- 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ด าเนินการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2561  ระดับปริญญาตรี  5  ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    ซึ่งได้ด าเนินการรับสมัครระหว่าง
วันที่   7 – 10  , 13 – 17 และ วันที่ 20 –22 พฤศจิกายน 2560 บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าว
ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ
ตามสาขาวิชา  ดังนี้ 
 
 

ระดับ วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที ่
ปริญญาตรี 5 ปี 16 ธันวาคม 2560 สอบข้อเขียน 

(วัดแววความเป็นครู) 
8.30 – 10.30 น. อาคารโอฬาร 

โรจน์หิรัญ ชั้น 3  
ห้อง 3832 

สัมภาษณ์ 11.00 – 12.00 น. อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ ชั้น 1 

ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 
รายงานตัว 13.00 – 14.00 น. อาคารโอฬาร 

โรจน์หิรัญ  ชั้น 1 
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 

   

 
 
 
 
 
 



 
  ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบ  
  (เฉพาะนักเรียนที่สมัครระดับปริญญาตรี 5 ปี) 
 

1. ในวันเข้าทดสอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงต่อ
กรรมการก ากับการสอบ 

2. ผู้สมัครต้องเข้าทดสอบตรงตาม  วัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดไว้ 
3. ผู้สมัครต้องเตรียมดินสอ  2B  ปากกา  และ ยางลบ ในการท าข้อทดสอบ 
4. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องค านวณเข้าห้องสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันท่ี  12 – 16 
ธันวาคม   2560   ท่ีเว็บไซต์   http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php 
และพิมพ์ทะเบียนประวัติของตนเอง   ยืนยันการรายงานตัวในวันที่  16  ธันวาคม  2560    
ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์   ชั้น  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
  สิ่งที่จะต้องน ามาในวันรายงานตัว 

1. ทะเบียนประวัตินักศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต 
2. ใบแสดงผลการเรียน  ฉบับจริง  ท่ีมีผลการเรียนครบตามหลักสูตรและมี 

วันท่ีส าเร็จการศึกษาชัดเจน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2  ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ 
5. รูปถ่าย (แต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือ สถาบันเดิม)  

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ          

(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล) 
7. เอกสารฉบับส าเนา  เขียน   ส ำเนำถูกต้อง   ลงลายมือชื่อก ากับ 
 
  ผู้ไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ ์  

  หากหลักฐานไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา   
 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวประมาณ  10,000  บาท 
 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    500   บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย     500  บาท 
 ค่าอบรมจริยธรรม          500  บาท     
 ค่าคู่มือการศึกษา          300  บาท 
 ค่ารูปนักศึกษา          200  บาท 
 ค่าเปิดบัญชีธนาคารและค่าท าบัตรนักศึกษา  150  บาท 
 ค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7,500 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7,500 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,500 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7,500 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7,500 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและ

การแนะแนว 
7,500 

7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา    8,000 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 8,000 
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   8,000                     

ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์)  
                                                             รองอธิการบด ีรักษาราชการแทน  
                                                            อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 


