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ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

กิจกรรม ก าหนดการ 
 

รับสมัคร 
20 พฤศจิกายน 2556 

ถึง 
10 มกราคม 2557 

ประกาศรายชื่อ / เลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ / พิมพ์บัตรประจ าตวัสอบจากระบบ
ออนไลน์ http://reg.udru.ac.th/ 

22 มกราคม 2557 

ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป และทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา 29 – 30 มกราคม 2557 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน และ ผา่นการทดสอบวัดความรู้เฉพาะ
สาขาวิชา  (ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ ครุศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557) 

 10 กุมภาพันธ์ 2557 

สอบสัมภาษณ์ ส าหรับ ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวชิา และ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 12 กุมภาพันธ์ 2557 
ประกาศผลสอบสัมภาษณ ์ 22 กุมภาพันธ์ 2557 
รายงานตัว 3 – 7 มีนาคม 2557 

 

http://reg.udru.ac.th/


   3 
 

 

การเตรียมตัวของผู้สมคัรสอบ 
 

การเตรียมตัวก่อนการสมัคร 
1. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้อง และตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการสมัครในประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานีหรือไม่ 
2. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และเงื่อนไขในการสมัครสอบ ก่อนด าเนินการสมัครสอบ 
3. ต้องด าเนินการสมัครสอบให้เสร็จสิ้นทุกข้ันตอนการสมัคร หากมีปัญหาใด ๆ ในการสมัครให้ติดต่อ ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

การเตรียมตัวก่อนการสอบ 
1. เข้าระบบออนไลน์ http://reg.udru.ac.th/ เพื่อตรวจสอบก าหนดการสอบ เลขท่ีนั่งสอบ และสถานที่สอบ 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจประกาศ ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ และระเบียบการเข้าห้องสอบ ดังนี้ 
 2.1 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปผิดสนามสอบเข้าห้องสอบ 
 2.2 ห้ามผู้เข้าห้องสอบที่ไปสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ 
 2.3 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้องสอบ 
 2.4 ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง) และบัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ เข้าห้องสอบ 
 2.5 ห้ามผู้เข้าสอบน าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
3. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ 
 3.1 เตรียมบัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์ออกจากระบบออนไลน์ ทาง http://reg.udru.ac.th/ พร้อมติดรูปถ่าย 
 3.2 เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง 
 3.3 เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ คือ ปากกา ดินสอด า 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ 
 
การเตรียมตัว ณ วันสอบ และการท าการสอบ 
1. ควรเดินทางไปถึงสนามสอบ ก่อนการสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 
2. ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา ส าหรับบุคคลทั่วไปให้แต่งกาย 
   ด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 
3. เตรียมบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดย 
   หน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบที่สามารถน าเขา้ห้องสอบได้ 
4. เมื่อถึงสนามสอบให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ที่ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
 

http://reg.udru.ac.th/
http://reg.udru.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
---------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2557  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.  คณะ /สาขาวิชา / จ านวนรับ และคุณสมบัติผู้สมัคร 
คณะครุศาสตร์ 

รหัส 
สาขา 

สาขาวิชา จ านวนรับ  
(คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 

 
 

4101 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 5 ปี 
ภาษาไทย 

 
 

90 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4102 ภาษาอังกฤษ ** 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรูภ้าษาอังกกฤษ 

4104 ดนตรีศึกษา 50 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 
 ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 หรือเทียบเท่า 

2. มีความถนัดทางด้านดนตร ี

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4105 นาฏศิลปไ์ทย 40 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 
 ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 หรือเทียบเท่า 

2. มีความถนัดและความชอบ  
 ทางด้านนาฏศิลป ์

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

/คณะครุศาสตร์ (ต่อ)... 
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คณะครุศาสตร์(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

สาขาวิชา จ านวนรับ  
(คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 

4110 สังคมศึกษา 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4120 ทัศนศิลป์ ** 40 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
สอบปฏิบัติทัศนศลิป ์

4186 การศึกษาปฐมวัย 40 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4140 คณิตศาสตร ์ 100 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
    เทียบเท่าแผนการเรียน 
    วิทย์ – คณิต 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมด้าน 
    คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2.75  
    ขึ้นไป 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4145 คอมพิวเตอร์ศึกษา 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4148 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4149 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทยีบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

4150 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

 
 

/คณะครุศาสตร์ (ต่อ)... 
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คณะครุศาสตร์(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

สาขาวิชา จ านวนรับ  
(คน) 

คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 

4189 พลศึกษาและสุขศึกษา 50 1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
    เทียบเท่า  
2. มีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะ 
    เล่นกีฬาได ้

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
13.00-14.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 
วัดแววความเป็นคร ู

 

หมายเหตุ : 
1.  ผู้สมัครปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ทุกสาขาวิชา ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
2.  ผู้สมัครปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ทุกสาขาวิชา ต้องเข้าสอบวัดแววความเป็นคร ู
3.  ผู้สมัครสาขาวิชาที่มี ** ต้องเข้าสอบวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา  
4.  ผู้สมัครปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ทุกสาขาวิชา ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน

ทั่วไปและความรู้เฉพาะสาขาวิชา ต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 12.30-16.30 น. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.1 ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะสาขา ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 4.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ต้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 4.3 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ต้องสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้น 
 4.4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  ต้องสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ 

 

-- นักศึกษาคณะครุศาสตร์  ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ ศูนย์การเรียนสามพร้าว  1 ปีการศึกษา -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะเทคโนโลยี... 
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คณะเทคโนโลยี 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 

4255 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 
เทคโนโลยีการผลติพืช 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
1. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ      
   เทียบเท่า 
2. จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
   ภาคเรียนสุดท้าย  ระดับ 
   อนุปริญญา หรือ ปวส. 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 
 

4256 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า
ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

6256 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
(หมวด ข) *  

- 50 จบการศึกษาหรือก าลังศกึษา
ภาคเรยีนสดุท้าย ในระดับ ปวส. 
หรือระดับอนุปริญญาสาขาวิชา
สัตวศาสตร ์หรือสตัวบาลหรือ
เกษตรศาสตร์ หรือท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเกษตร 

30 ม.ค. 57 
11.00-12.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์

4257 ธุรกิจการเกษตร 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

4258 เทคนิคการสัตวแพทย ์ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

4263 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการ
เรียนวิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

4264 การจัดการอุตสาหกรรม 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

         /คณะเทคโนโลยี(ต่อ)... 
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คณะเทคโนโลยี(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
6264 การจัดการอุตสาหกรรม  

(หมวด ก) * 
- 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 

ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่าสาขาอุตสาหกรรม 
เครื่องกล  ช่างยนต์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

4265 อาหารและบริการ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

4270 เทคโนโลยีเครื่องกล ** 50 - 1. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาภาคเรียนสดุท้าย ใน
ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ใน
สายช่างอุตสาหกรรม    ช่าง
ยนต์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
13.00-15.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
เครื่องกล 

6270 เทคโนโลยีเครื่องกล  
* (หมวด ข) 

- 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้าย ในระดับ
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่า ในสายช่าง
อุตสาหกรรม ช่างยนต์ 
เครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

30 ม.ค. 57 
11.00-12.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยี
เครื่องกล 
 

 
 
 
 
 
         /คณะเทคโนโลยี(ต่อ)... 
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คณะเทคโนโลยี(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
4271 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

(อิเล็กทรอนิกส์) ** 
50 - 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 

    ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
    6 แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง  
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า  
   ในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอ - 
   นิกส์ ระบบวัดคุม ระบบ 
   ควบคุม  คอมพิวเตอร์   
   สื่อสาร โทรคมนาคม หรือ 
   ผ่านการพิจารณาจาก    
   กรรมการบริหารสาขาวิชา 
3. มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ า 

 กว่า 2.00 (ไม่รับผู้ที่จบ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์
 

4272 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
(คอมพิวเตอร์) ** 

50 - 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 
    ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
    6 แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง  
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า  
   ในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอ - 
   นิกส์ ระบบวัดคุม ระบบ 
   ควบคุม  คอมพิวเตอร์   
   สื่อสาร โทรคมนาคม หรือ 
   ผ่านการพิจารณาจาก    
   กรรมการบริหารสาขาวิชา 
3. มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ า 

 กว่า 2.00 (ไม่รับผู้ที่จบ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 
         /คณะเทคโนโลยี(ต่อ)... 
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คณะเทคโนโลยี(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
6271 

 
 
 
 
 

 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
(อิเล็กทรอนิกส์)  
* (หมวด ก) 

- 50 1. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาภาคเรียนสดุท้าย  
ในระดับอนุปรญิญา 
วิทยาศาตร์(อิเล็กทรอนิกส์) 
หรือปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม ไฟฟ้า-สื่อสาร 
คอมพิวเตอร์หรือผ่านการ
พิจารณาจากกรรมการ 
บริหารสาขาวิชา 

2. มีผลการเรยีนสะสม ไม ่
   ต่ ากว่า 2.00 (ไม่รับผู้ที่จบ 
   สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็ก 
ทรอนิกส์(อิเล็ก 
ทรอนิกส์) 
 
 

6272 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 
(คอมพิวเตอร์)  
* (หมวด ก) 

- 50 1. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาภาคเรียนสดุท้าย  
ในระดับอนุปรญิญา 
วิทยาศาตร์(อิเล็กทรอนิกส์) 
หรือปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม ไฟฟ้า-สื่อสาร 
คอมพิวเตอร์หรือผ่านการ
พิจารณาจากกรรมการ 
บริหารสาขาวิชา 

2. มีผลการเรยีนสะสม ไม ่
   ต่ ากว่า 2.00 (ไม่รับผู้ที่จบ 
   สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็ก 
ทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์) 
 
 

4273 เทคโนโลยีชีวภาพ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์-คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 
 

 
 
         /คณะเทคโนโลยี(ต่อ)... 
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
4278 เทคโนโลยีก่อสร้าง 50 - 1.  จบการศึกษาหรือก าลัง

ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า แผนการ
เรียนวิทย-์คณิต  

2. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาภาคเรียนสดุท้ายใน
ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
ในสาขาช่างก่อสร้าง 

    ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์  
3. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้าย  
   ในระดับอนุปริญญา หรือ  
   ปวส. สาขาช่าง-ก่อสร้าง  
   ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์  

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 
 

 
 

4021 

ปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต(ทล.บ.) 
ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(คอมพิวเตอร์กราฟิก)  
** 

 
 

50 

 
 
- 

 
 
1. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า 
   ทุกสาขา 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
13.00-15.00 น. 
 

 
ความถนัด
ทางด้านการ
ออกแบบ 

4022 ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์) ** 

50 - 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า 
   ทุกสาขา 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
13.00-15.00 น. 
 

 
ความถนัด
ทางด้านการ
ออกแบบ 

 
         /คณะเทคโนโลยี(ต่อ)... 
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 

4601 

ปริญญาตรีวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
** 
 

 
 

50 

 
 
- 

 
 

1. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

    แผนการเรียนวิทย-์คณิต หรือ 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง

ศึกษาภาคเรียนสดุท้ายใน
ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
ในสาขาไฟฟ้า อิเล็ก 

    ทรอนิกส์ ระบบวัดคุม  
คอมพิวเตอร์ สื่อสาร
โทรคมนาคม หรือ 

3. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับ ปวส. สาขา 
   อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
   ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์   
   สื่อสารโทรคมนาคมหรือ 
   สาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
13.00-15.00 น. 
 
 

 
ความรู้พื้นฐาน
ด้านคณติศาสตร์
และฟิสิกส ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         /คณะเทคโนโลยี(ต่อ)... 
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คณะเทคโนโลยี (ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
4603 วิศวกรรมไฟฟ้า ** 

(ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เนื่องจากเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์) 

50 - 1. จบการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

    แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง

ศึกษาภาคเรียนสดุท้าย ใน
ระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ควบคุม ระบบวดัคุม  
คอมพิวเตอร์ สื่อสาร 
โทรคมนาคม หรือ
เทียบเท่า 

3. คะแนนเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 
2.30  (ไม่รับผู้ที่จบสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
ทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
090.00-12.00 น. 
 
 

 
ความรู้พื้นฐาน
ด้านวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 
 

6603 วิศวกรรมไฟฟ้า   
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เนื่องจากเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์) 
* (หมวด ก) 

- 50 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 
   สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
   ระบบวัดคุม ระบบควบคุม   
   สื่อสาร คอมพิวเตอร ์
  โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 
2. คะแนนเฉลี่ยไมต่่ ากว่า  
   2.30 (ไม่รับผู้ที่จบสาขา   
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 
 
 
 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ 
*  ผู้สมัครในสาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าเลือกอันดับเดียว ให้เลือกหมวด ก หรือ หมวด ข 

เพียง 1 สาขาวิชา แต่ถ้าเลือก 2  อันดับ ให้เลือก หมวด ก 1 สาขาวชิา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา 
** ทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา เฉพาะผู้สมัครสาขาดังต่อไปน้ี 
    วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์) และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)      
   (วท.บ. 4 ปี) ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี)  ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

   วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
 1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทดสอบความถนัดทางด้านการออกแบบ 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (วท.บ. 4 ปี ) ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเครื่องกล 

 
 

--- นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ให้ศึกษา ณ ศูนย์การเรียนสามพร้าว 1 ปีการศึกษา --- 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 

4224 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (บธ.บ.) 
การสื่อสารการตลาด 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4409 การจัดการการท่องเที่ยว 
** 

150 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 
 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
13.00-16.00 น. 

 
สอบสัมภาษณ ์

 

                                                                                                          /คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ)...
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คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
4421 การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ์
 100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4423 การเงิน  100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4424 การตลาด 100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4427 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4428 การจัดการทั่วไป  200 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

6421 การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์ 
* (หมวด ข) 

- 
 

50 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่าทุกสาขาวิชา 

30 ม.ค. 57 
11.00-12.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชาการ
บริการทรัพยากร
มนุษย์ 

6424 การตลาด 
* (หมวด ข) 

- 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่าด้านบริหารธรุกิจ
หรือการตลาด 

30 ม.ค. 57 
11.00-12.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐาน
เฉพาะสาขาวิชา
การตลาด 

 
 
 
 

/คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ)…. 
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คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
6427 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ  

* (หมวด ข) 
- 50 1. จบการศึกษาหรือก าลัง 

   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับอนุปริญญา ปวส.  
   หรือเทียบเท่าสาขาวิชา 
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. จบการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรีทุก สาขาวิชา 

30 ม.ค. 57 
11.00-12.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานเฉพาะ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

6428 การจัดการทั่วไป  
* (หมวด ก) 

- 100 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ
อนุปริญญาปวส.หรือเทียบเท่า
ทางด้านบริหารธุรกจิ 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานเฉพาะ
สาขาวิชาการจดัการ
ทั่วไป 

6224 การสื่อสารทางการตลาด 
* (หมวด ข) 

- 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเท่า 

30 ม.ค. 57 
11.00-12.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานเฉพาะ
สาขาวิชาการสื่อสารทาง
การตลาด 

 
 

4501 

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) 
การบัญชี  

 
 

150 

 
 
- 

 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

6501 การบัญชี  
* (หมวด ก) 

- 100 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ
อนุปริญญา  ปวส. สาขาวิชา
การบัญชีหรือเทยีบเท่า 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานเฉพาะ
สาขาวิชาการบัญชี 

 
 
 
 
 
 
/คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ)... 



   17 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ(ต่อ)  
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 

4001 

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร
บัณฑิต (นศ.บ.) 
นิเทศศาสตร ์
(วารสารสนเทศ) 

 
 

50 

 
 
- 

 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
เทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4002 นิเทศศาสตร์ 
(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4003 นิเทศศาสตร ์
(การประชาสัมพันธ์) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

 
 
 

4420 

ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(ศ.บ.) 
เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

 
 
 

50 

 
 
 
- 

 
 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
เทียบเท่า 

 
 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

 

หมายเหตุ 
*  ผู้สมัครในสาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าเลือกอันดับเดียว ให้เลือกหมวด ก หรือ หมวด ข 

เพียง 1 สาขาวิชา แต่ถ้าเลือก 2 อันดับ ให้เลือก  หมวด ก 1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา 
  ** ส าหรับผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 มกราคม 2557  
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 

/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์... 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 

4302 

ปริญญาตรีศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) 
ภาษาอังกฤษ ** 

 
 

100 

 
 
- 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรูภ้าษาอังกกฤษ 

4303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ** 100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรูภ้าษาอังกกฤษ 

4304 ภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยว 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4305 ภาษาจีน 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4334 ภาษาไทยเพื่อ 
การสื่อสาร 

100 - จบการศึกษาหรือก าลังศกึษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4332 สารสนเทศศาสตร ์ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4325 การพัฒนาสังคม 100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

6325 การพัฒนาสังคม  
* (หมวด ก) 

- 50 จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ภาคเรยีนสดุท้ายในระดับ 
อนุ-ปริญญา ปวส.หรือ
เทียบเท่า 

30 ม.ค. 57 
09.00-10.30 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานเฉพาะ
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม 

                                                                   
                                                                                                             /คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร(์ต่อ)... 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 
 
4051 

ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) 
รัฐประศาสนศาสตร ์

 
 
 

150 

 
 
 

- 

 
 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 หรือ
เทียบเท่า 

 
 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

 
 

4071 

ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต 
(ศล.บ.) 
ทัศนศิลป ์
(ออกแบบนิเทศศิลป์) 

 
 

50 

 
 
- 

 
 
1. จบการศึกษาหรือก าลัง  
   ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
   หรือเทียบเท่า 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับอนุปริญญา ปวส.  
   หรือเทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4072 ทัศนศิลป ์
(ออกแบบประยุกต์ศลิป์) 

50 - 1. จบการศึกษาหรือก าลัง  
   ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
   หรือเทียบเท่า 
2. จบการศึกษาหรือก าลัง 
   ศึกษาภาคเรียนสุดท้ายใน 
   ระดับอนุปริญญา ปวส.  
   หรือเทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานท่ัวไป 

4073 ศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์) ** 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานท่ัวไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
สอบปฏิบัตศิิลปะ 
การแสดงนาฏศิลป ์

                                                                                                  
 
 

            /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ต่อ)... 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
4074 ศิลปะการแสดง 

(พ้ืนบ้านอีสาน) ** 
50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานท่ัวไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
สอบปฏิบัตศิิลปะ 
การแสดงพ้ืนบ้านอีสาน 

4075 ดนตรี ** 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานท่ัวไป 

30 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
สอบปฏิบัตเิครื่องดนตร ี

 
 

4901 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร
บัณฑิต (น.บ.) 
นิติศาสตร ์

 
 

200 

 
 
- 

 
 
จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

 
หมายเหตุ 

*  ผู้สมัครในสาขาวิชาที่รับจาก ปวส.หรือเทียบเท่า ถ้าเลือกอันดับเดียว ให้เลือกหมวด ก หรือ หมวด ข 
เพียง 1 สาขาวิชา แต่ถ้าเลือก 2  อันดับ ให้เลือก  หมวด ก 1 สาขาวิชา และ หมวด ข 1 สาขาวิชา 

** ทดสอบความรู้เฉพาะสาขา ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00  น.  เฉพาะผู้สมัคร
สาขาวิชาต่อไปน้ี 

      1. สาขาวิชาดนตรี  ทดสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี 
      2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และภาษาอังกฤษธุรกิจ  ทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
      3. สาขาวิชาศิลปะการแสดง(พื้นบ้านอีสาน)  ทดสอบปฏิบัติศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
      4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์)  ทดสอบปฏิบัติศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ 

 

--- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ให้ศึกษา ณ ศูนย์การเรียนสามพร้าว 1 ปีการศึกษา --- 
 
 

 
 /คณะวิทยาศาสตร์... 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
 
 

4220 

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 

50 

 
 
- 

 
 

จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

 
 
29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4230 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(มลพิษสิ่งแวดล้อม) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4231 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4240 สถิติประยุกต ์ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4242 เคมี (สหวิทยาการเคมี) 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4243 เคมี (เทคโนโลยีการยาง
และพอลิเมอร์) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4248 ฟิสิกส ์ 100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานท่ัวไป 

                                                                                                             /คณะวิทยาศาสตร์(ต่อ)...
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คณะวิทยาศาสตร์(ต่อ) 
รหัส 
สาขา 

ระดับ / สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) คุณสมบัติผู้สมัคร / 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วัน–เวลา สอบ วิชาสอบ 
 รับจาก 

ม.6 หรือ
เทียบเท่า 

รับจาก  
ปวส. 

หรือเทียบเท่า 
4249 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 200 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4259 คณิตศาสตร ์ 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4280 ชีววิทยา (ชีววิทยาท่ัวไป) 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4281 ชีววิทยา (จุลชีววิทยา) 50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่าแผนการเรียน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4234 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(การพัฒนาซอฟต์แวร์) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4235 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 

100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4236 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(มัลติมเีดีย) 

50 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป 

4210 ปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (ส.บ.) ** 

100 - จบการศึกษาหรือก าลังศึกษา   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า แผนการเรยีน 
วิทย์ – คณิต 

29 ม.ค. 57 
09.00-12.00 น. 

 
วัดความรู้พื้นฐานท่ัวไป 

หมายเหตุ  ** ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐาน ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 12.30 – 16.30 น. 

         /การสมัครเข้ารับการคัดเลือก.... 
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2.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1  รายละเอียดในการสมัคร 

ผู้สมัครซื้อคู่มือสมัครพร้อมใบสมัครได้ที ่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  ในราคา ชุดละ 50 บาท  หรือดาวน์โหลดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://reg.udru.ac.th  

 
 

2.2  เกณฑ์การสมัคร 
2.2.1 ระดับปริญญาตรี รับจากผู้จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า  ผู้สมัคร

มีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา 
2.2.2 ระดับปริญญาตรี  รับจากผู้จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับอนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา  โดยเลือกหมวด ก 1 สาขาวิชา และ/หรือ หมวด ข 1 สาขาวิชา 
 

2.3  การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่  1 ทุกคน ต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา                      

1 ปีการศึกษา โดย 
2.3.1  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ

เทคโนโลยี ต้องเข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ที่ศูนย์การเรียนสามพร้าว  ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา) ที่มีส าเนาทะเบียนบ้าน ในเขตต าบลสามพร้าว  อ. เมือง  จ. อุดรธานี                
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว 

2.3.2  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าอยู่ในหอพักของ
มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง  (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา)             
ที่มีส าเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  เป็นเวลาอย่างน้อย 1  ปี   นับถึงวันรายงานตัว 

 

2.4  หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.4.1  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยกรอกและพิมพ์ผ่านระบบการสมัครแบบออนไลน์                         

ทาง  http://reg.udru.ac.th  หรือกรอกในใบสมัครที่ซื้อจากมหาวิทยาลัยฯ 
2.4.2  แบบ ปพ.1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ในกรณีก าลังศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับ ปวช. ภาคเรียนสุดท้าย) 
2.4.3  บัตรประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวอ่ืนที่มีรูปถ่าย 
2.4.4  รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1 แผ่น เพื่อติดใบสมัคร 
 
 
 
                                                                                                        /2.5 วิธีการสมัคร... 

http://reg.udru.ac.th/
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2.5  วิธีการสมัคร 
2 .5 .1   กรอกข้อมูลการสมั คร  และพิมพ์ ใบสมัคร  ผ่ านระบบการสมั ครแบบออนไลน์  ทา ง 

http://reg.udru.ac.th/  หรือกรอกในใบสมัครที่ซื้อจากมหาวิทยาลัยฯ พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย 
2.5.2  ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน ตามข้อ 2.5.1 ดังนี้ 

1)  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ครูแนะแนว ณ สถานศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ 
2)  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3)  ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์   โดยจัดส่งค่าสมัคร(ไม่รวมค่าส่ง) เป็น ธนาณัติ  สั่งจ่าย ปณ. อุดรธานี  

ในนาม นายปรีชา ระดาดาษ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครซึ่งกรอกและพิมพ์ใบสมัคร ผ่านระบบการสมัครแบบออนไลน์ ทาง 
http://reg.udru.ac.th  พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  หลักฐานการสมัคร ตามข้อ 2.4.2  และ 2.4.3  (ถ่ายเอกสาร)  
ส่งไปรษณีย์ไปที่  ส านักเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่  64  ถนนทหาร 
ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41000  ภายในวันที่  10  มกราคม  2557 (โดย
ถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ) 

 

2.6  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครอันดับแรก  200 บาท และอันดับที่ 2  100 บาท  (เมื่อช าระค่าสมัครแล้วจะไม่

คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น) 
 

3.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
3.1  อัตราค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย 

3.1.1  สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์  บัญชี และนิเทศศาสตร์   ภาคเรียนละ  5,000 บาท 

3.1.2  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยี   ภาคเรียนละ 5,500 บาท 
3.1.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนนอกเหนือจากแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัย  ก าหนดให้ช าระเงินแบบ             

เหมาจ่าย  ดังนี้ 
1)  สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์  บัญชี และนิเทศศาสตร์  ในกรณี  ที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ  3,000  บาท  
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 5,000  บาท 

2)  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และเทคโนโลยี  ในกรณีลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 
10 หน่วยกิต ภาคเรียนละ  3,200 บาท  ในกรณีลงทะเบียนเรียนเกิน 10 หน่วยกิต   ภาคเรียนละ 5,500 บาท 

                       /3.1.4 ค่าธรรมเนียม... 
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3.1.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านวิทยบริการ               
ด้านกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

1)  สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ  2,000 บาท 

2)  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี  ภาคเรียนละ 3,500 บาท 
 

3.2  อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนละ 5,000 บาท 

 

3.3  อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
3.3.1  หอพัก ณ ศูนย์การเรียนสามพร้าว 

ห้องพัดลม  พัก 4 คน คนละ 4,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3.3.2  หอพักมหาวิทยาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี 

3.3.2.1  ห้องพัดลม พัก 4 คน คนละ 4,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3.3.2.2  ห้องพัดลม พัก 3 คน คนละ 6,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3.3.2.3  ห้องปรับอากาศ พัก 4 คน คนละ 6,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3.3.2.4  ห้องปรับอากาศ พัก 3 คน คนละ 8,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3.3.2.5  ห้องปรับอากาศ พัก 2 คน คนละ 12,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 

 

4.  การคัดเลือก 
4.1  ระดับปรญิญาตรี รบัจากผู้จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า 

4.1.1  ผู้สมัครทุกคนต้องทดสอบวัดความรู้วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป  (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และ สังคมศึกษา) 

4.1.2  ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาตอ่ในคณะครุศาสตร์ ต้องทดสอบเพิ่มเติมดังนี้ 
1) ทดสอบวัดแววความเป็นครู ทุกสาขาวชิา 
2) ทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา เฉพาะผู้สมัครในสาขาดังนี้ 

2.1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
2.2) สาขาวิชาทัศนศิลป์  ทดสอบภาคปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ 

3) ส าหรับผู้ผ่านการทดสอบในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 ต้องสอบสัมภาษณ์ 
4.1.3  ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาตอ่ในคณะเทคโนโลยี ทดสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทดสอบความถนัดทางด้านออกแบบ 
2) สาขาวชิาเทคโนโลยีเครื่องกล ทดสอบความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีเครื่องกล 
 

                   /3) สาขาวิชา... 
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3) สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
4) สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ ทดสอบความรู้พื้นฐานดา้นวิศวกรรมไฟฟา้  
5) สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (อิเล็กทรอนิกส์) และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) 

ทดสอบความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
4.1.4  ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาตอ่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทดสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 

1)  สาขาวิชาดนตรี ทดสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี 
2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ  ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
3)  สาขาวิชาศิลปะการแสดง(พื้นบ้านอีสาน) ทดสอบปฏิบัติศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน 
4)  สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์)  ทดสอบปฏิบัติศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ 

4.1.5  ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาตอ่ในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวต้องสอบ
สัมภาษณ์ 

 

หมายเหต ุ: การคัดเลือกในระดับปริญญาตรี ที่รับจากผู้จบการศึกษาหรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า จะน าค่า GPA  มาคิดโดยให้น้ าหนัก 20% (กรณีท่ีก าลังศึกษา จะใช้ GPA  5  ภาคเรียน) 

 

4.2  ระดับปรญิญาตรี รบัจากอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
คัดเลือกโดยการวัดความรู้พื้นฐานเฉพาะสาขาวชิาที่สมัครเท่านั้น 

 

5.  ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 – 10 มกราคม 2557 ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  เลขที่น่ังสอบ และสถานที่สอบ  
วันที่ 22 มกราคม 2557 ทาง http://www.udru.ac.th/  โดยให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการ

สมัคร และ ต้องพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบจากระบบออนไลน์ พร้อมกับติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาด า  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ลงในบัตรประจ าตัวสอบ  และต้องน ามาแสดงในวันสอบ  หากผู้ใดไม่น าบัตร
ประจ าตัวสอบ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ   
 
7.  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ  
 7.1 บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่าย (หากผู้ใดไม่น ามาจะไม่อนุญาตให้              
เข้าสอบ) 
 7.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่มีรูปถ่ายตัวจริง (หากผู้ใดไม่น ามาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 
 
 
 
 

/8. การประกาศผล... 

http://www.udru.ac.th/%20%20โดย
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8.  การประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไปและวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชา 
วันที่  10  กุมภาพันธ ์ 2557  ประกาศผลผู้ผา่นการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้เฉพาะสาขาวิชา 
วันที่  22  กุมภาพันธ ์ 2557  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้สมัครตามข้อ 4.1.2 

 

9.  การรายงานตัว 
วันที่ 3 – 7 มีนาคม  2557  เวลา 09.00-15.30 น. 

 
10.  สถานที่เรียน 

10.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การเรียนสามพร้าว ต.สามพร้าว  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

10.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  

 

11.  ทุนการศึกษา 
11.1  เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถยื่นกู้เงินกองทุนได้ 
11.2  ทุนให้เปล่า ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษา เฉพาะสาขาที่ขาดแคลน (ตามประกาศของคณะ) 
11.3  ทุนให้เปล่าอ่ืน ๆ เช่น ทุนมูลนิธิ องค์กร และผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

 

กรณีเกิดปัญหาใด ๆ จากการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
 

ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน 2556 
 
        

(ลงชื่อ      
(นายณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์) 

อธิการบดี 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร 

 
 
 
 
 

ใบสมัคร 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล (นาย,นาง,นางสาว).................................................................ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศกึษาชั้น......................................

สาย……............................จาก (โรงเรียน,วิทยาลยั) .............................................................. อ าเภอ............................................

จังหวัด........................................ได้เกรดเฉลี่ย........................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................................................... 

ข้อมูลความต้องการเข้าศึกษา 
อันดับ รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา คณะ ระดับ 

(ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน ) 
ค่าสมัคร

สอบ 

1  
………………….. …..………………………………….…………………. ............................... 

 ปริญญาตรี(รับจาก ม.6หรือเทียบเท่า) 
 ปริญญาตรี(รับจาก ปวส. หรือเทียบเท่า) 

200 

2 
 

………………….. …..………………………………….…………………. ............................... 
 ปริญญาตรี(รับจาก ม.6หรือเทียบเท่า) 
 ปริญญาตรี(รับจาก ปวส. หรือเทียบเท่า) 

100 

   รวมเงินค่าสมัครสอบ  300 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  ประกอบด้วย  (ให้ท าเครื่องหมาย     ลงใน     ) 
  ใบแสดงผลการเรียน   ป.พ. 1    ใบประกาศนียบัตร 
  ส าเนาบัตรประชาชน   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานทีข่้าพเจ้าน ามาสมัครนี้  ถูกต้องตามความเปน็จริงทุกประการ 

 
                                ลงชื่อ......................................................... ผู้สมัคร 
       วันที่........เดือน...............................พ.ศ.................๖ 
 
ส าหรับกรรมการรับสมัคร   ไดต้รวจสอบแล้ว ลงชื่อ  .................................................  กรรมการรับสมัคร 
 

 
ติดรูป 

ขนาด 1 น้ิว 

 

เลขที่เอกสารอ้างอิง 
 

(เฉพาะเจา้หน้าที่) 

                                       จ ารัส  จงรัก       ม.6 
     วิทย์ – คณิต     อุดรพิทยานุกูล                     เมือง 
         อุดรธานี    3.87     08-1123-4567 

    4140                  คณิตศาสตร์   ครุศาสตร์ 
 
   4248   ฟิสิกส์           วิทยาศาสตร์ 

                    จ ารัส  จงรัก 
        20             ธันวาคม              2556  
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ภาคผนวก ค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


