
          
 

 
 

 

                                                        
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รอบที่ ๑   
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก าหนดรับนักเรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 
รอบที่ ๑  ในระดับปริญญาตรี  ๔ ปี  (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี ๒ ปี 
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖ นั้น เพ่ือให้การรับนักเรียนดังกล่าวส าเร็จด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) 
   ๑.๒   เป็นผู้มีความประพฤติดี 
   ๑.๓   ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๔   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 

 ๒.  คณะ  หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดิรับ จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวชิา 
         

  ๒.๑  คณะวิทยาการจัดการ 
         ๒.๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)      
         ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)                                         

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๔๗๒ การท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการ 

๔๐ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นอนปุริญญาหรือเทียบเท่าระดบั ปวส.
สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นๆ ทุกสาขาวิชา 

         
         ๒.๒.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
        ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  

หัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๔๑๐ การจัดการ ๑๘ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นอนปุริญญาหรือเทียบเท่าระดบั ปวส.
สาขาวชิาการจัดการส านักงาน หรือ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือ
สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา 

๔๓๒ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ๒๐ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา 

๔๔๕ บริหารธุรกิจ  
(วิชาเอกการตลาด) 

๒๐ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นอนปุริญญญาหรือเทียบเท่า ในสาขา 
วิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพนัธ์ หรือมีคุณสมบตัิ 
อื่น ๆ ตามที่มหาวทิยาลัยราชภฎัล าปางก าหนด 

             



 ๒ 
            ๒.๒.๓ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี  ๒ ปี (ต่อเนื่อง)                        

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๔๑๕ บัญชบีัณฑิต ๒๐ GPA เฉลี่ยรวม ๓ ภาคการศึกษาอย่างน้อย ๒.๐๐ ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. 
สาขาวชิาการบัญช ี

 

  ๒.๒ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
         ๒.๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  
         ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)         

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๒๑๕ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๑๐ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสงู 
(ปวส.) หรือเทียบเท่าในหลักสตูรประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อาทิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                
     ๒.๒.๒  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี      

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

๒๗๐ เทคโนโลยีอุตสาหการ ๒๐ ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสงู 
 (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

       

๓.  การสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕  ถึง  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕    
               ๓.๑  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา  
                       ๓.๑.๑  สามารถสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th  หรือ  
http://lprumis.lpru.ac.th/enroll  และ กองบริการการศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง 

                       ๓.๑.๒  พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งช าระเงินค่าสมัคร และน าใบแจ้งช าระเงิน  ไปช าระเงินค่าสมัคร      
๒๐๐ บาท  ได้ที่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ  และ  เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  
ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕  ถึง  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕    

 

               ๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๓.๒.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๖   

                       ๓.๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส.     
  ๓.๒.๓  ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน 
 

 ๔.  การส่งเอกสารการสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕  ถึง  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕    
มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ได้ทาง  www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 

   ๔.๑   ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้อัปโหลดในขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่านระบบ 
                   ๔.๒   ใบสมัคร  และ  ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน   ส่งโดยอัปโหลดผ่านเมนู  “ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล” 
บนระบบรับสมัคร 
                   ๔.๓   หลักฐานอ่ืน ตามที่สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) 

 

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


 ๓ 
 

๕.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ในวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
 

๖.  การบันทึกข้อมูล 

       นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  ต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท าใบรายงานทะเบียนประวัตินักศึกษา ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ทางเว็บไซต์  
www.lpru.ac.th  หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll  ระหว่างวันที ่ ๒๕ – ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕     
 

๗.  การรายงานตัว 

      นักศึกษาที่เข้าไปบันทึกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว น าเอกสารใบแจ้งช าระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ
รายงานตัวไปช าระเงิน  ณ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)  ทุกสาขา  และ  จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ระหว่าง วันที่  ๒๕ – ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕     

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
  

ลงชื่อ                   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร) 

          รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 


