
 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

เรื่อง  การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขา้ศึกษาตอ่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ก าหนดคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การคัดเลือก
นักเรียนดังกล่าวส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้ 

๑. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
๑.๑  ประเภทความสามารถพิเศษ 

   ๑.๑.๑   มีสัญชาติไทย 
   ๑.๑.๒  มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
   ๑.๑.๓   มีความประพฤติเรียบร้อย 
   ๑.๑.๔   ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   ๑.๑.๕  ระดับปริญญาตรี ๔ ป ี
    ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า  และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า ถึงภาค
ต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
      

 ๒.  สาขาวิชาที่เปิดรับ  จ านวน  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
      ๒.๑   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

     ๒.๑.๑  ระดับปริญญาตร ี๔ ปี (วท.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
    

๒๑๑ เทคโนโลยีพลังงาน ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   

๒๔๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า 

๒๔๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า  

๒๕๐ เกษตรศาสตร์ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   

๒๖๖ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   



 ๒ 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๒๖๗ เทคโนโลยีโยธา ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๒๗๕ เทคโนโลยีเซรามิกส์ ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๒๘๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีพื้น

ความรู้ทาง วิทย ์– คณิต 
๒๘๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีพื้น

ความรู้ทางวิทย์ – คณิต  
รวม ๓๓๐  

    

๒.๒   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
            ๒.๒.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ศศ.บ.)   

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๓๐๑ ภาษาไทย ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๓๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๓๐๔ ดนตรี ๔๐ ๑) ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๒) ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ เครื่อง 

๓๐๗ การพัฒนาชุมชน ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   

๓๒๗ การท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   

๓๕๐ ภาษาจีน ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า 

รวม ๓๘๐  
         

๒.๓   หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
               ๒.๓.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (บธ.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๔๐๙ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๔๑๑ การจัดการ ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๔๑๖ การตลาด ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   



 ๓ 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๔๑๗ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๔๒๑ การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนิกส ์ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๔๒๒ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
๔๒๐ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
รวม ๓๕๐  

                  
   ๒.๔   หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 
                        ๒.๔.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (บช.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๕๐๑ การบัญชี ๙๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 

เทียบเท่า ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. บัญชี 
รวม ๙๐  

                        

     ๒.๕   หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 
                       ๒.๕.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (น.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๓๓๙ นิติศาสตร์ ๑๐๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า 
รวม ๑๐๐  

       

๒.๖   หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
                          ๒.๖.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ทล.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๒๙๕ เทคโนโลยีไฟฟ้า ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า   
รวม ๔๐  

         
 
 
 
 
    



 ๔ 

 ๒.๗   หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  
      ๒.๗.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ร.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๓๓๔ การเมืองและการปกครอง ๙๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ

เทียบเท่า 
รวม ๙๐  

 

    ๒.๘   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
     ๒.๘.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ส.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๒๙๔ สาธารณสุขชุมชน ๓๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีพื้น

ความรู้ทาง วิทย์ - คณิต 
รวม ๓๐  

 

  ๒.๙   หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
   ๒.๙.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (ศล.บ.) 

รหัส สาขาวิชา จ านวน คณุสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
สาขาวิชา    

    
๓๓๖ ศิลปะและการออกแบบ ๔๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ 

เทียบเท่า   
รวม ๔๐  

 
 ๒.๑๐   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

   ๒.๑๐.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (รป.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
    

๓๓๓ รัฐประศาสนศาสตร์ ๑๖๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   

รวม ๑๖๐  
   
๒.๑๑   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

   ๒.๑๑.๑  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (นศ.บ.) 
รหัส สาขาวิชา จ านวน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

สาขาวิชา    
    

๓๕๔ นิเทศศาสตร์    ๘๐ ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่า   

รวม ๘๐  



 ๕ 

 ๓. การรับสมัคร 
         ๓.๑  ผู้สมคัรมีสิทธิส์มัครเข้ารับการคัดเลือก  ๑  สาขาวิชา  
    ๓.๒  การรับสมัครและยื่นใบสมัคร 
  ๓.๒.๑ นักเรียนสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียน

สังกัด 
  ๓.๒.๒ ผู้สมัครต้องเข้าไปพิมพ์หลักฐานการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง    www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll  เพื่อน าไปช าระเงินค่าสมัคร
คนละ  ๓๐๐ บาท ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ช าระผ่านตัวแทน
รับช าระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 

  ๓.๒.๓  ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครให้ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนและเอกสารสมัครที่บันทึก
ผ่านเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว 

   ๓.๓ หลักฐานประกอบการสมัคร 
  ๓.๓.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  ๓.๓.๒  บันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
  ๓.๓.๓  หลักฐานการช าระเงิน 
  ๓.๓.๔  ส าเนาระเบียนผลการเรียน 
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า พร้อมระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๓.๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
ติดใบสมัครให้เรียบร้อย 
  ๓.๓.๖  เฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิ เศษ แนบหลักฐานแสดง
ความสามารถพิเศษด้านโครงการนักกีฬาดีเด่น  ดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ  และกิจกรรมวิชาการ 
   - เกียรติบัตร  วุฒิบัตร  หนังสือรับรองการได้รับรางวัล 
   - ส าเนาภาพถ่ายโล่รางวัล เหรียญรางวัล 
  ๓.๓.๗ โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนประเภทรับตรงและด าเนินการคัดเลือก 

  ๓.๓.๘ โรงเรียนส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมหลักฐานการสมัคร  และ ส าเนา
การช าระเงิน มายังกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  ๕๒๑๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

๔.  ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
   

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่

๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ รับสมัคร ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
www.lpru.ac.th หรือ 

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

๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ประกาศผลการคัดเลือก  
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
และทางอินเทอร์เน็ต 
www.lpru.ac.th 

๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของ 
กองบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 



 ๖ 
 
 
 
 

หมายเหต ุ การรับนักเรียนเข้าศึกษา (รอบที่ ๒) สามารถติดตามไดท้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  www.lpru.ac.th หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll       

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
         ลงชื่อ          
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 


