
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเขา้ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 ปริญญาตรี  4  ปี  และ  ปริญญาตรี  4  ปี (เทยีบโอนจากอนุปรญิญาหรอืเทียบเทา่) 
 ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน   
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  5  ปี ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ประจ าปีการศึกษา 2560  เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แยกตามสาขาวิชา ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันท่ี           
2 – 8   พฤษภาคม 2560  ท่ีเว็บไซต์  http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php 
และพิมพ์ทะเบียนประวัติของตนเอง  ยืนยันการรายงานตัวในวันที่  8 พฤษภาคม 2560         
เวลา 08.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

  สิ่งที่จะต้องน ามาในวันรายงานตัว 
1. ทะเบียนประวัตินักศึกษาท่ีพิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต 
2. ใบแสดงผลการเรียน  ฉบับจริง  ท่ีมีผลการเรียนครบตามหลักสูตรและมี 

วันท่ีส าเร็จการศึกษาชัดเจน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2  ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ 
5. รูปถ่าย (แต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หรือ สถาบันเดิม)  

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ          

(ถ้ามีการเปล่ียนชื่อ – สกุล) 
7. เอกสารฉบับส าเนา  เขียน   ส ำเนำถูกต้อง   ลงลายมือชื่อก ากับ 
 

  ผู้ไม่มารายงานตัวตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   
  หากหลักฐานไม่ครบถ้วน  มหาวทิยาลัยจะไมร่ับรายงานตัวเป็นนักศึกษา   

 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวประมาณ  10,000  บาท 
 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    500  บาท 
 ค่าประกันของเสียหาย     500  บาท 
 ค่าอบรมจริยธรรม          500  บาท    
 ค่าคู่มือการศึกษา          300  บาท 
 ค่ารูปนักศึกษา          200  บาท 
 ค่าเปิดบัญชีธนาคารและค่าท าบัตรนักศึกษา  150  บาท 
 ค่าบ ารุงการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์   8,000 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   8,000 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 7,500 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 7,500 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 7,500 

 

 

http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php


ล าดับ
ที ่

หลักสูตร สาขาวิชา 
จ านวนเงิน

ค่าลงทะเบียน 
ภาคการศึกษาละ 

6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7,500 
7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 7,500 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 7,500 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 7,500 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7,500 
11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 8,000 
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 8,000 
13 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8,000 
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) 8,000 
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8,000 
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,000 
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8,000 
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 8,000 
19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 8,000 
20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 8,000 
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  8,000 
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 8,000 
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 8,000 
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 8,000 
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8,000 
26 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,000 
27 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 8,000 
28 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7,500 
29 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 7,500 
30 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 7,500 
31 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 7,500 
32 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7,500 
33 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 7,500 
34 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 8,000 
35 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 8,000 
36 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 8,000 
37 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 8,000      

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู)  
                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 


