
  
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เร่ือง  การรับนักเรียนเข�าศึกษาต!อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป#การศึกษา  ๒๕๖๑ 

รอบท่ี ๒ 
 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท!า เข#า
ศึกษาต!อในระดับปริญญาตรี ๕ ป'  ปริญญาตรี ๔ ป' และปริญญาตรี ๔ ป' (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท!า) 
ประจําป'การศึกษา ๒๕๖๑ น้ัน เพ่ือให#การรับนักเรียนดังกล!าวสําเร็จด#วยความเรียบร#อย  มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
หลักเกณฑ9การรับสมัคร  ดังน้ี 
 ๑. คณุสมบตัิของผู�สมัคร 
   ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๒   มีความสนใจในสาขาวิชาท่ีจะสมัครเข�าเรียนอย!างแท�จริงและสอดคล�องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   ๑.๓   มีความประพฤติเรียบร�อย 
   ๑.๔   ไม!เป9นโรคท่ีจะเป9นอุปสรรคต!อการศึกษา 
 ๑.๕   ต�องเป9นนักเรียนท่ีกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาป#ท่ี ๖ หรือเทียบเท!า 

 ๒.  สาขาวิชาที่เป=ดรบั  จํานวน  คณุสมบตัิเฉพาะสาขาวิชา 
        ๒.๑   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

           ๒.๑.๑  ระดับปริญญาตรี ๕ ป' (ค.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน สอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   ข�อเขียน ข�อเขียน สัมภาษณ?  
   วิชาเอก วัดแวว   

๑๒๒ ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา 
การปรึกษาและการแนะแนว 

๕๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖  
หรือเทียบเท!า   

๑๕๐ ภาษาจีน ๔๕ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖  
หรือเทียบเท!า  
หมายเหตุ๑. พิจารณาคดัเลือกจากผลการเรียน 
                 (ผลงานรางวัลท่ีได#รับ) 
             ๒. มีความสนใจในด#านครุศาสตร9  
                 การสอนภาษาจีน 
             ๓. มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร 
                 ในการเรียน   

๑๕๕ คอมพิวเตอร9 ๒๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๑๕๖ วิทยาศาสตร9ท่ัวไป ๑๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖ 
มีพ้ืนความรู# ทาง วิทย9 – คณิต 

๑๕๗ ชีววิทยา ๑๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖ 
มีพ้ืนความรู# ทาง วิทย9 – คณิต 

๑๕๘ เคมี ๖๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖ 
มีพ้ืนความรู#ทาง วิทย9 – คณิต 



 ๒
รหัส สาขาวิชา จํานวน สอบ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   ข�อเขียน ข�อเขียน สัมภาษณ?  
   วิชาเอก วัดแวว   

๑๕๙ ฟFสิกส9 ๒๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖ 
มีพ้ืนความรู# ทาง วิทย9 – คณิต 

รวม ๒๑๕   
 
 

            ๒.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     ๒.๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (วท.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๒๑๑ เทคโนโลยีพลังงาน ๓๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๒๔๒ วิทยาการคอมพิวเตอร9 
 

๓๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า 

๒๔๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า  

๒๕๐ เกษตรศาสตร9 ๔๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๒๖๖ วิศวกรรมซอฟต9แวร9 ๒๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๒๗๕ เทคโนโลยีเซรามิกส9 ๓๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๒๘๒ วิทยาศาสตร9และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

๔๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖  
มีพื้นความรู#ทาง วิทย9 – คณิต 

๒๓๘ วิทยาศาสตร9และ
เทคโนโลยีส่ิงแวดล#อม 

๔๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า  

๒๓๙ นวัตกรรมและธุรกิจ
อาหาร 

 ๓๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า (วิทย9 – คณิต / ศิลปI – คํานวณ/
ศิลปI – ภาษา) Z( 

รวม ๓๐๐     
 
 

๒.๒.๒  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรอืเทียบเท!า) (วท.บ.)  
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๒๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท!า หรือสาขาที่เก่ียวข#องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒๐๙ เทคโนโลยีพลังงาน ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท!าในสาขาเทคนิคพลังงาน เทคนิค
เครื่องกล ไฟฟKากําลัง 

 ๘๐           
 
 



 ๓
  ๒.๓   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

            ๒.๓.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (ศศ.บ.)   
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๓๐๑ ภาษาไทย ๘๐ � 
 

� 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   
หมายเหตุ สามารถใช#ภาษาไทยในการสื่อสารได#เปMน
อย!างดี 

๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ๕๐ � 
 

  ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๓๐๗ การพัฒนาชุมชน ๘๐ � 
 

 � 
 

๑) ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ 
๖ หรือเทียบเท!า 
๒) เคยเข#าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับงานจิตอาสา
บริการชุมชน/บําเพ็ญประโยชน9เพื่อสาธารณะ   

๓๒๗ การท!องเที่ยว  
(ภาคภาษาไทย) 

๘๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๓๕๐ ภาษาจีน ๓๐ � 
 

� 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า 
หมายเหตุ สาขาจะดําเนินการสอบวัดระดับความรู#
ทางด#านภาษาจีน 

๓๐๔ ดนตรี ๔๐ สอบปฏิบัติเพ่ือวัดทักษะ
ความสามารถด#านดนตรีสากล 

 
 

๑) ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ 
๖ หรือเทียบเท!า   
๒) ผู#สมัครต#องมีทักษะความสามารถพื้นฐานทาง
ดนตรีสากลอย!างน#อย  ๑  เครื่อง  และ/หรือ  
มีทักษะการขับร#องเพลง 
หมายเหตุ  สอบปฏิบัติเพ่ือวัดทักษะความสามารถ
ด#านดนตรีสากล ของนักเรียนท่ีสนใจเรียนสาขาวิชา
ดนตรีทุกคน ทุกรอบการสมัคร 

๓๕๕ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
สําหรับชาวต!างประเทศ 

๔๐  � 
 

� 
 

๑) เปMนนักศึกษาชาวต!างประเทศ 
๒) ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ 
๖ หรือเทียบเท!า   
๓) มีเอกสารรับรองการสําเร็จหลักสูตรจาก
หน!วยงานที่รับผิดชอบด#านการศึกษาของประเทศ
น้ัน 
๔) มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย โดย
พิจารณาจากผลการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาไทยของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารสําหรับชาวต!างประเทศ หรือตามดุลยพินิจ
ของอาจารย9ผู#รับผิดชอบหลักสูตร  

รวม ๔๐๐  
     
 
 
 
 
 



 ๔
 ๒.๔   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

               ๒.๔.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๔๐๙ การจัดการธุรกิจระหว!าง
ประเทศ 

๘๐ � 
 

� 
 

� 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๔๑๑ การจัดการ ๖๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๔๑๖ การตลาด ๔๐ � 
 

� 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๔๑๗ คอมพิวเตอร9ธุรกิจ ๓๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๔๒๓ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ๒๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๔๒๒ เศรษฐศาสตร9ธุรกิจ ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๔๒๐ การจัดการธุรกิจค#าปลีก ๔๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   หมายเหตุ  เป9นหลักสูตรที่ร!วมมือ
กับ บริษัท ซีพี ออลล? จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุ!ม  โดยผู�เรียนต�องเข�าเรียนภาคทฤษฎีใน
มหาวิทยาลัย  สลับกับการฝIกปฏิบัติงานจริง 

รวม ๓๒๐  
 
 
 
 

๒.๔.๒  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (เทียบโอนจากอนุปรญิญาหรือเทียบเท!า) (บธ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๔๑๒ การตลาด ๔๐ � 
 

� 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท!าในสาขาวิชาการตลาด 

๔๑๓ คอมพิวเตอร9ธุรกิจ ๓๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท!าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร9ธุรกิจ 

๔๑๐ การจัดการ ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเท!าในสาขา 
วิชาทางด#านพาณิชยการ การจัดการสํานักงาน  
การจัดการทั่วไป  หรือ สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข#อง  
รวมถึงนักศึกษาต!างชาติ   

๔๓๒ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ๒๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเท!าในสาขา 
คอมพิวเตอร9กราฟฟFค  คอมพิวเตอร9ธุรกิจ  หรือ 
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข#อง   

รวม ๑๓๐  
      
 
 
 



 ๕
    ๒.๕   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
                        ๒.๕.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (บช.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๕๐๑ การบัญชี ๗๐ � 
 

 � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือ เทียบเท!าขึ้นไป 

รวม ๗๐  
 
๒.๕.๒  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (เทียบโอนจากอนุปรญิญาหรือเทียบเท!า) (บช.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๔๑๔ การบัญชี ๓๐ � 
 

 � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท!าในสาขาวิชาการบัญชี 

รวม ๓๐         
 
 
 
 

    ๒.๖   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
                       ๒.๖.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (น.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๓๓๙ นิติศาสตร9 ๘๐ � 
 

� 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า 
หมายเหตุ สาขาวิชาจะสอบวัดทักษะการจับ
ประเด็น การตีความ การเขียนบรรยายเพื่อจัด
กลุ!มการเตรียมความพร#อมให#ผู#เรียน 

รวม ๘๐         
 
 
 
 
 

๒.๗   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
                        ๒.๗.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (ทล.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๒๙๕ เทคโนโลยีไฟฟKา ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

๒๖๗ เทคโนโลยีโยธา ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

รวม ๘๐  
      
 
 
 
 
 
 
 



 ๖
 

๒.๗.๒  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (เทียบโอนจากอนุปรญิญาหรือเทียบเท!า) (ทล.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๒๑๐ เทคโนโลยีไฟฟKา ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท!าในสาขาวิชา
ไฟฟKากําลังหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข#อง 

๒๗๐ เทคโนโลยีโยธา ๔๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท!าในสาขาก!อสร#าง  โยธา  สํารวจ หรือ 
สาขาที่เก่ียวข#อง 

รวม ๘๐  
       

  ๒.๘   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
   ๒.๘.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (ร.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๓๓๔ การเมืองและการปกครอง ๗๐ � 
 

� 
 

 ๑) ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ 
๖ หรือเทียบเท!า 
๒) ผลการเรียนเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป 

รวม ๗๐  
   
๒.๙   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

   ๒.๙.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (ส.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๒๙๔ สาธารณสุขชุมชน ๒๐  � 
 

 ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า  วิทย9 - คณิต 

รวม ๒๐  
  
 ๒.๑๐   หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

   ๒.๑๐.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (ศล.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบปฏิบตั ิ สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๓๓๖ ศิลปะและการออกแบบ ๓๐ � 
 

 � 
นํามาวัน 

สอบปฏิบัติ 

๑) ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ 
๖ หรือ เทียบเท!า   
หมายเหตุ จะต#องผ!านการสอบปฏิบัติจาก
คณะกรรมการสอบท่ีเปMนคณาจารย9ของสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 

รวม ๓๐    
 
 
 
 
 



 ๗
 ๒.๑๑   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

   ๒.๑๑.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (รป.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน
ทางวิชาการ 

สัมภาษณ? ผลการเรียน/  
    ผลงาน/ 

รางวัลที่ได�รับ  

๓๓๓ รัฐประศาสนศาสตร9 ๑๒๐ � 
 

  ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

รวม ๑๒๐  
 
 

  ๒.๑๒   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
   ๒.๑๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ป' (นศ.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จํานวน เกณฑ?การพิจารณาคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา   สอบพ้ืนฐาน

ทางวิชาการ 
สัมภาษณ? ผลการเรียน/  

    ผลงาน/ 
รางวัลที่ได�รับ  

๓๕๔ นิเทศศาสตร9    ๘๐   � 
 

ผู#สมัครสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป'ที่ ๖ 
หรือเทียบเท!า   

รวม ๘๐  
 

  ๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑  ผู�สมัครมีสิทธิ์สมัครเข�ารบัการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา  

 สามารถสมัครได#ทางเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง www.lpru.ac.th 
 ๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร 
        ๓.๒.๑ ใบสมัครเข#ารับการคัดเลือกเข#าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป'การศึกษา  

๒๕๖๑  พร#อมติดรูปถ!ายหน#าตรง ไม!สวมหมวกและแว!นตาดํา ขนาด ๑  น้ิว  จํานวน  ๑  รูป  
        ๓.๒.๒ สําเนาระเบียนผลการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป'ท่ี ๖ หรือเทียบเท!า พร#อมระบุคะแนน

เฉล่ียสะสม 
        ๓.๒.๓ สําเนาการชําระเงิน 
 

 ๓.๓  การรับสมัครและย่ืนใบสมัคร (สาขาวิชาที่  มี  การสอบ) 
                 ๓.๓.๑ ผู#สมัครสามารถเข#าไปพิมพ9หลักฐานการสมัครได#ทางเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

ลําปาง www.lpru.ac.th  หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll เพ่ือนําไปชําระเงินค!าสมัครคนละ ๓๐๐ บาท  
ได#ท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน)  ทุกสาขาท่ัวประเทศ  และเคาน9เตอร9เซอร9วิส  ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ระหว!าง วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๑   - ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

      ๓.๓.๒ ผู#สมัครต#องส!งใบสมัครพร#อมสําเนาระเบียนผลการเรียนและสําเนาการชําระเงิน มายัง
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีอยู! ๑๑๙ หมู! ๙ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ๕๒๑๐๐ 
หรือ ทาง email address : rubsamuklpru@gmail.com ภายในวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๑ – ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๑ 

 

๓.๔  การรับสมัครและย่ืนใบสมัคร (สาขาวิชาที่  ไม!มี การสอบ) 
       ๓.๔.๑ ผู#สมัครสามารถเข#าไปพิมพ9หลักฐานการสมัครได#ทางเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง www.lpru.ac.th  หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll เพ่ือนําไปชําระเงินค!าสมัครคนละ  
๓๐๐  บาท  ได#ท่ีธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ทุกสาขาท่ัวประเทศ  และเคาน9เตอร9เซอร9วิส  ทุกสาขาท่ัว
ประเทศ  และนักศึกษาสามารถติดต!อรายงานตัวพร�อมชําระเงินค!าข้ึนทะเบียนเป9นนักศึกษาและค!าลงทะเบียน
เรียน ระหว!างวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๑   -  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ระหว!างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. ทุกวัน  (เว�นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ?) 
 



 ๘
 

๔.  ปฏิทินการรับนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป#การศกึษา ๒๕๖๑    
   

วัน/เดือน/ป# กิจกรรม สถานท่ี 

๑   เมษายน   ๒๕๖๑  
ถึง  

๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

รับสมัคร ทางเว็บไซต9มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
www.lpru.ac.th หรือ 

http://lprumis.lpru.ac.th/enroll 
๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู#มีสิทธ์ิสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือ 

www.lpru.ac.th 
๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ สอบวิชาเอก วัดแววความเปMนครู และ สอบสัมภาษณ9 

(ระดับปริญญาตรี ๕ ป') 
สอบวิชาพื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชาที่มีการสอบ 
(สอบปฏิบัติ สาขาวิชาศิลปะฯ , สาขาวิชาดนตรี)  

และ  สอบสัมภาษณ9  สาขาวิชาที่มีการสอบ 
(ระดับปริญญาตรี ๔ ป' และ ๔ ป' (เทียบโอน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ประกาศผลการคัดเลือกผู#มีสิทธ์ิเข#าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
และทางอินเทอร9เน็ต 
www.lpru.ac.th 

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ นักเรียนที่ได#รับการคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เปMนนักศึกษา 

ติดตามรายละเอียดในเวปไซต9ของ 
กองบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

         ลงช่ือ            
                 (ผู#ช!วยศาสตราจารย9 ดร.กิตติศักด์ิ  สมทุธารักษ9) 

                              รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


