
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักศกึษาภาคปกติทีม่ีสิทธิร์ายงานตวัเขา้ศึกษาต่อ รอบที่ ๕ 
 ระดับปริญญาตรี ๔ ป ี ระดับปริญญาตรี ๔  ปี  (เทียบโอนจากอนปุรญิญาหรือเทียบเท่า)   

และ ระดับปริญญาตรี  ๒  ปี (ตอ่เนือ่ง)  ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๖ 

----------------------------------  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๕  
ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปี  (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  และ 
ระดับปริญญาตรี  ๒  ปี  (ต่อเนื่อง)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา  แยกตามคณะ สาขาวิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ขั้นตอนรายงานตัว 
๑. วันที่  ๒๔ –  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  
 นักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์  http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php 
๒. วันที่  ๒๔ –  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  นักเรียนน าเอกสารใบแจ้งช าระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ 
 รายงานตัวช าระเงิน  ผ่านธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  ทุกสาขาทั่วประเทศ  และ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

ทุกสาขาทั่วประเทศ  จ านวนตามยอดเอกสารที่ปรากฏ  ห้ามมีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลงเอกสาร 
๓. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการช าระเงินรายงานตัวได้หลังจาก มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเงินค่ารายงานตัว 

ประมาณ  ๓ วัน 
  

การส่งเอกสารรายงานตัว  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๖    
*** โปรดส่งเอกสารเข้า   E-mail regislpru@gmail.com   พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล 
สาขาวิชาที่รายงานตัว และ เบอร์โทรศัพท์  ที่สามารถติดต่อกลับได้ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
 ๕. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ๖  ภาคเรียน 
 ๖. 
 ๗. 

ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร) 

 เอกสารทุกฉบับให้เขียนส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับ  หากมีข้อสงสัย  ติดต่อ 
 งานทะเบียนและประมวลผล  เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๕๑๕๘ 

 

 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวประมาณ  ๙,๐๐๐ – ๙,๕๐๐  บาท 
 ค่าบ ารุงการศึกษา ๗,๕๐๐ – ๘,๐๐๐  บาท (แต่ละสาขาวิชา) 
 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   ๕๐๐  บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย  ๕๐๐  บาท 
 ค่าอบรมจริยธรรม  ๕๐๐  บาท  

 
  

  ค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวประมาณ   ๕๘,๕๐๐   บาท 
 ค่าบ ารุงการศึกษา ๔๕,๐๐๐  บาท  
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๒,๐๐๐  บาท  
 ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      ๕๐๐  บาท  
 ค่าประกันของเสียหาย      ๕๐๐  บาท  
 ค่าอบรมจริยธรรม      ๕๐๐  บาท   

                        ค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
                                                (ผูช้่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา) 

                                                                                  รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php
mailto:regislpru@gmail.com


  
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิชาเรยีนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,500 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 7,500 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 7,500 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 7,500 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 8,000 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา    8,000 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาเคมี   8,000 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   8,000 
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 8,000 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8,000 
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 8,000 
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 7,500 
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,500 
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 7,500 
15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน 7,500 
16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 8,000 
17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 7,500 
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) การบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) 7,500 
19 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
7,500 

20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 8,000 
21 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 8,000 
22 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 7,500 
23 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 7,500 
24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   (บช.บ.) สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 8,000 
25 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8,000 
26 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  (ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 8,000 
27 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 8,000 
28 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8,000 
29 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8,000 
30 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 8,000 
31 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 8,000 
32 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 45,000 

 


