
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 

เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกเข�าศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ระดับปริญญาตรี  5  ป% 
 ระดับปริญญาตรี  4 ป% และ ระดับปริญญาตรี 4  ป% (เทียบโอนจากอนุปริญาหรือเทียบเท-า)
 ประจําป%การศึกษา 2561 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได�ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข�า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี  5  ป%  ระดับปริญญาตรี  4 ป%  และ  ระดับปริญญาตรี  4 ป% 
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท-า)  เข�าศึกษาต-อ  ประจําป%การศึกษา  2561 
เรียบร�อยแล�ว  จึงประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษา แยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ให�ผู�มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้บันทึกข�อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม- วันที่ 20 – 24 
มีนาคม 2561 ที่เว็บไซต? http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php  
และพิมพ?ทะเบียนประวัติ ของตนเอง  ยืนยันการรายงานตัว ระหว-างวันที่  24  มีนาคม  2561  
เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ  ห7องประชุมโอฬารมย;  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
 

  สิ่งที่จะต7องนํามาในวันรายงานตัว 
1. ทะเบียนประวัตินักศึกษาท่ีพิมพ?จากระบบอินเตอร?เน็ต 
2. ใบแสดงผลการเรียน  ฉบับจริง  ท่ีมีผลการเรียนครบตามหลักสูตรและมี 

วันท่ีสําเร็จการศึกษาชัดเจน  พร�อมฉบับถ-ายเอกสาร 2  ฉบับ 
3. ทะเบียนบ�าน ฉบับจริง  พร�อมฉบับถ-ายเอกสาร 2 ฉบับ 
4. บัตรประจําตัวประชาชน  พร�อมฉบับถ-ายเอกสาร 2 ฉบับ 
5. รูปถ-าย (แต-งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือ สถาบันเดิม)  

ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล ฉบับจริง  พร�อมฉบับถ-ายเอกสาร 2 ฉบับ          

(ถ�ามีการเปลี่ยนช่ือ – สกุล) 
7. เอกสารฉบับสําเนา  เขียน   สําเนาถูกต�อง   ลงลายมือช่ือกํากับ 

�  ผู7ไมDมารายงานตัวตามกําหนดถือวDาสละสิทธิ ์ � 
�  หากหลกัฐานไมDครบถ7วน  มหาวิทยาลัยจะไมDรบัรายงานตัวเปLนนักศกึษา  � 

 
คDาใช7จDายในการรายงานตัวประมาณ  10,000  บาท 
• ค-าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม-    500  บาท 
• ค-าประกันของเสียหาย     500  บาท 
• ค-าอบรมจริยธรรม          500  บาท    
• ค-าคู-มือการศึกษา          300  บาท 
• ค-ารูปนักศึกษา          200  บาท 
• ค-าเปFดบัญชีธนาคารและค-าทําบัตรนักศึกษา  150  บาท 
• ค-าบํารุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 

         ประกาศ ณ วันท่ี  15  มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

          

      (ผู�ช-วยศาสตราจารย? ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ?)  
                                                             รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 
                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



คDาใช7จDายในการลงทะเบียนวิชาเรียนนักศกึษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวนเงิน

คDาลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7,500 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7,500 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,500 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 7,500 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร? 7,500 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 7,500 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปK 7,500 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรกึษา

และการแนะแนว 
7,500 

9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร? 8,000 
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา    8,000 
11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟFสิกส?   8,000 
12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   8,000 
13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร?ทั่วไป   8,000 
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7,500 
15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 7,500 
16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 7,500 
17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,500 
18 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร? 7,500 
19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 8,000 
20 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร? 8,000 
21 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท-องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) 8,000 
22 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 8,000 
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีสิง่แวดล�อม 8,000 
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,000 
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร? 8,000 
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต?แวร? 8,000 
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 8,000 
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร? 8,000 
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการอาหาร 8,000 
30 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 8,000 
31 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7,500 
32 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 7,500 
33 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร?ธุรกิจ 7,500 
    



ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวนเงิน

คDาลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

34 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิระหว-างประเทศ 7,500 
35 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค�าปลกี 7,500 
36 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร?ธุรกจิ 8,000 
37 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส? 8,000 
38 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 8,000 
39 หลักสูตรนิติศาสตร?บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร? 8,000 
40 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟPา 8,000 
41 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 8,000 
42 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 7,500 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


