
      
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบท่ี ๑   

ระดับปริญญาตรี ๔  ปี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 
 

 

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ก าหนดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษาต่อ รอบที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  (เพิ่มเติม)  นั้น เพื่อให้การรับนักเรียนดังกล่าวส าเร็จ 
ด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 
 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑.๑ ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๑.๒    เป็นผู้มีความประพฤติดี 
   ๑.๓    ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๔   มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 
                    ๒. คณะ หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดรับ จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  และการสอบคัดเลือก 
 
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  
      ๒.๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

รหัส สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สอบ 
สาขาวิชา    คัดเลือก 

๒๓๗ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ๓๐ - ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต  ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ มีผลกำรเรียน
เฉลี ย  2.00  ขึ้นไป 
- มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
หรือวิชำที เกี ยวข้อง  

ไม่มีการสอบ 

๒๒๔ วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรมข้อมูล 

๓๐ ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับ  
ม.6 หรือ ปวช. 

 

๒๒๖ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

๔๐ ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับ  
ม.6 หรือ ปวช. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
๒.๒ คณะวิทยาการจัดการ 
       ๒.๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณพิต (บธ.บ.) 

รหัส สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สอบ 
สาขาวิชา    คัดเลือก 

๔๓๐ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ๓๐ ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เปน็โรคติดต่อ หรือ
โรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิาน โดยการสอบ
สัมภาษณ์จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จาก
โรงพยาบาลของรัฐ 
*หมายเหตุ  เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท  
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  
โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฎีใน
มหาวิทยาลยั  สลบักับการฝึกปฏิบัติงานจริง 

สอบสัมภาษณ์ 

 
 

๒.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       ๒.๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต (วท.บ.)        

รหัส สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สอบ 
สาขาวิชา    คัดเลือก 

๒๓๓ นวัตกรรมการผลิตเซรามิกส์
สร้างสรรค ์

๓๐ ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปทีี  ๖ หรือเทียบเท่ำ
หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมธัยมศึกษำตอน
ปลำยหรือเทียบเท่ำ 

ไม่มีการสอบ 

 
๒.๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
       ๒.๔.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

รหัส สาขาวิชา  จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา สอบ 
สาขาวิชา    คัดเลือก 

๒๔๙ เทคโนโลยีอาหารสุขภาพ  ๔๐ - ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ  
- เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปางวา่ดว้ยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ก) 
หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลยั
ราชภัฏล าปาง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบในแตล่ะปีการศึกษา 

ไม่มีการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 

   ๓. การสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที ่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔    
 ๓.๑ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา 
   ๓.๑.๑  สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล 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 าระเงินคา่สมัคร
คนละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที ่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔       

 

         ๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
                   ๓.๒.๑   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีการศึกษา 

๒๕๖๕   
   ๓.๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีคะแนนเฉลี่ย

สะสม (GPAX) ๕ ภาคเรียน  
   ๓.๒.๓  ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน 
           

    ๔.  การส่งเอกสารการสมัคร  ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ถึงวันที ่๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
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 (ถ้าม)ี 

  

             ๕.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก และการคัดเลือก   
  ๕.๑  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th  หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 

๕.๒  หลักสูตรที่มีการสอบคัดเลือก ตามข้อ ๒. ในวันที ่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ในวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๕   
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  ระหว่างวันที ่๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
   

๘.  การรายงานตัว 

   นักศึกษาที่เข้าไปบันทึกข้อมูลรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว น าเอกสารใบแจ้งช าระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ
รายงานตัวไปช าระเงิน ณ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน)  ทุกสาขา  และ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที ่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๕   
   



 ๔ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

ลงชื่อ            
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร) 

          รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 


