
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ในโครงการกิจกรรมดีเดนดานกีฬา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
----------------------------------- 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ไดประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและ
ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา และระดับอนุปริญญา  หรือเทียบเทา  เขาเปนนักศึกษา
ในโครงการกิจกรรมดีเดนดานกีฬาเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  และปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน)  
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกิจกรรมดีเดนดานกีฬา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  
ไดดําเนินการทดสอบทักษะทางดานกีฬาของผูสมัครเสร็จสิ้นแลว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จึงประกาศรายชื่อ
นักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในโครงการกิจกรรมดีเดนดานกีฬา  
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 

  คณะครุศาสตร     

๑. นายวชิระ  คํายศ พลศึกษา มวยสากล 
๒. นางสาวนีราพรรณ  พงศยา ภาษาอังกฤษ กรีฑาหญิง 
๓. นางสาวจิราภรณ  มีไชยยา พลศึกษา กรีฑาหญิง 
๔. นายเสฎฐวุฒิ  สมบูรณ พลศึกษา เปตองชาย 
๕. นายพงศกร  เกษโสภา คอมพิวเตอรศึกษา เปตองชาย 
๖. นางสาวศรีญาพร  เดชสยา พลศึกษา บาสเกตบอลหญิง 

  คณะวิทยาศาสตร     

๑. นายอภิชิต  ทันตุลา วิทย - กีฬา ตะกรอ 
๒. นางสาวแพรวพรรณ  จันทรแกว วิทย - คอม ตะกรอ 
๓. นางสาววิชาวรรณ  ทําขร ุ วิทย - คอม ตะกรอ 
๔. นางสาวฤดีวัลย  ขันนิลวงค วิทย - กีฬา ตะกรอ 
๕. นางสาววธัญญา  ภูเวียงวงศ วิทย - กีฬา ตะกรอ 
๖. นายศิวะเสก  นวลหอม วิทย - กีฬา เทเบิลเทนนิส/ฟุตซอล 
๗. นายเกษมสันต  เนตรโสภา วิทย - กีฬา ฟุตบอล 
๘. นายวงศธร  หวังด ี วิทย - กีฬา ฟุตบอล 
๙. นายเกียรติศักดิ์  สะวิลัย สาธารณสุขศาสตร ฟุตซอล 

๑๐. นายธวัชชัย  มุงรามกลาง วิทย - กีฬา ฟุตซอล 
๑๑. นายปรัชญา  ศรีสะอาด วิทย - กีฬา ฟุตซอล 
๑๒. นายอนันท  คําเพ่ิมพูล วิทย - กีฬา ฟุตซอล 
๑๓. นายณัฐปกัลภ  ทองศรี วิทย - กีฬา บาสเกตบอลชาย 
๑๔. นายอานนท  สัมฤทธิ์รินทร วิทย - กีฬา บาสเกตบอลชาย 
๑๕. นายภาคภูมิ  ชาวชายโขง วิทย - กีฬา บาสเกตบอลชาย 
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 คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 
 

๑๘. นางสาวเบญจวรรณ  นราภัย สาธารณสุข บาสเกตบอลหญิง 
๑๙. นางสาวฐิติรัตน  ปญญาพงษเมธ วิทย - กีฬา บาสเกตบอลหญิง 
๒๐. นางสาวอรจิรา  วงษอาษา สาธารณสุข วอลเลยบอลหญิง 
๒๑. นางสาวศศิธร  พิมยะมาตร สาธารณสุข วอลเลยบอลหญิง 
๒๒. นางสาวอุมวงศ  ราชไชย คณิตศาสตร วอลเลยบอลหญิง 
๒๓. นางสาวแพรวพราว  สืบศรี วิทย - กีฬา วอลเลยบอลหญิง 
๒๔. นางสาวสุทธิดา  บูรณเจริญ สาธารณสุขศาสตร กรีฑาหญิง 
๒๕. นางสาวอัญชริดา  ปญญาพวน สาธารณสุขศาสตร กรีฑาหญิง 
๒๖. นายสมพร  บญุมา วิทย - กีฬา กรีฑาชาย 
๒๗. นายชัยยศ  โสภา วิทย - กีฬา กรีฑาชาย 
๒๘. นายอดิศร  เสนสนาม วิทย - กีฬา กรีฑาชาย 
๒๙. นางสาวขนิษฐา  พรมกุล สาธารณสุขศาสตร วอลเลยบอลชายหาด 
๓๐. นางสาววราวรรณ  เจริญฤทธิ ์ สาธารณสุขศาสตร วอลเลยบอลชายหาด 
๓๑. นายธีระพล  พลวาป วิทย - กีฬา แฮนดบอล 
๓๒. นายภานุวัฒน  สาเกต ุ วิทย - กีฬา แฮนดบอล 
๓๓. นางสาวณัฐสิกา  ดาวลา ชีววิทยา แฮนดบอล 
๓๔. นางสาวลลิตา  เครือเนตร คณิตศาสตร แฮนดบอล 
๓๕. นายนวพล  ไคบุตร วิทย - กีฬา แบดมินตัน 
๓๖. นายสิริเดช  จิระติรานนท วิทยส่ิงแวดลอม (มลพิษ) หมากฮอส 
๓๗. นางสาวปฏิภรณ  กันภัย วิทย – กีฬา จักรยาน 
๓๘. นางสาวพรสุดา  เพียงตา ชีววิทยา เปตอง 
๓๙. นายพิชัยยุทธ  มวดด ี ฟสิกส ครอสเวิสด 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

๑. นายสาธิต  เคนาอุประ การพัฒนาสังคม ฟุตบอล 
๒. นายอุดมศักดิ์  มอนสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร วอลเลยบอลชาย 
๓. นายเดชา  มะโนมัย รัฐประศาสนศาสตร วอลเลยบอลชาย 
๔. นายวาทิน  เพชรวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร วอลเลยบอลชาย 
๕. นายกฤษดา  ธิวาศร ี นิติศาสตร กรีฑาชาย 
๖. นายเจษฎา  ภูพวก ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร จักรยาน 
๗. นายณัฐพล  เครือเนตร พัฒนาสังคม ตะกรอ 

  
 

  คณะวิทยาการจัดการ     

๑. นายณรงค  เครือเนตร การตลาด ฟุตบอล 
๒. นายปรัชญา  มะลุล ี นิเทศศาสตร ฟุตบอล 
๓. นายอรุวิทย  อุทัยสวาง การจัดการท่ัวไป ฟุตบอล 
๔. นางสาวกมลทิพย  เมืองเลน การบัญชี บาสเกตบอลหญิง 
๕. นางสาวสุพรรษา  ฉิมนิล การบัญชี เทควันโด 
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  คณะเทคโนโลยี 
๑. นายพงษศักดิ์  ชาเวียง เทคโนโลยีกอสราง เปตอง 
๒. นายอรุณชัย  บึ่งบรรหาญ เทคโนโลยี เทควันโด 

 
การรายงานตัวเขาศึกษา 

ผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษากิจกรรมดีเดนดานกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี ตามรายชื่อ
ในประกาศนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 

 
ใหมารายงานตัวท่ี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันท่ี  

๘ – ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  พรอมนําผูปกครองมาดวย  
หมายเหตุ : ผูไมมารายงานตัว ตามวันเวลาดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะถือวาสละสิทธิ์   

โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  www.udru.ac.th 
 

 
สําหรับผูท่ีผานการคัดเลือก ท่ีมีรายชื่อขางตนตองกรอกขอมูลประวัตินักศึกษาผานทาง 

Internet http://portal๑.udru.ac.th/web/std_report/reg_report_login.php ใหเรียบรอย พรอมกับ
พิมพเอกสารดังกลาวมายื่นในวันรายงานตัว และผูท่ีประสงคจะกูเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) สามารถเขาดู
รายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารไดท่ี www.udru.org 

 

หลักฐานท่ีจะตองนํามาในวันรายงานตัว 
๑. ใบประกาศนยีบตัร ใบ ปพ.๑  หรือใบ รบ.๑ ฉบับจรงิ (กรณียังไมจบการศึกษาอนุโลมใหใชฉบับ    

๕ เทอม สําหรับผูกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา และ ๓ เทอม สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา) พรอมฉบับถายสําเนาเอกสาร ๒ ฉบับ (ถายเอกสารเปนกระดาษ A๔) 

๒. สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมฉบับถายเอกสาร ๒ ฉบับ (ถายเอกสารเปนกระดาษ A๔ ) ท่ีได
แจงยายเขาอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๒.๑ หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขท่ี ๕๘/๖ และ เลขท่ี ๕๘/๗ ถนนทหาร  ตําบล
หมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

๒.๒ หอพักชาย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  เลขท่ี ๕๘/๘ ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

๒.๓  หอพักหญิง ศูนยการศึกษาสามพราว เลขท่ี ๒๓๔/๔ หมู ๑๒ ตําบลสามพราว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

๒.๔  หอพักชาย ศูนยการศึกษาสามพราว เลขท่ี ๒๓๔/๒ หมู ๑๒ ตําบลสามพราว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี  โดยสามารถดาวนโหลดรายละเอียดการแจงยายเขาหอพักมหาวิทยาลัยไดทาง  www.udru.ac.th 

๓.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ๑  ฉบับ  (ถายเอกสารเปนกระดาษ A๔) 
๔. รูปถาย ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป  (เปนรูปถายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี เทานั้น) 
๔.๑ ติดใบรายงานตัว ๑ รูป 
๔.๒ ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ๑ รูป 
๔.๓ ทําประวัตินักศึกษา ๑ รูป 
 
 
 

 

http://portal1.udru.ac.th/web/std_report/reg_report_login.php
http://www.udru.org/
http://www.udru.ac.th/
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คาใชจายในวันรายงานตัว 
๑. คาเลาเรียนภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ แบบเหมาจาย 

๑.๑ สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร       จํานวน ๕,๕๐๐ บาท 
๑.๒ สาขาวิชาทางดานอ่ืนๆ       จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

๒. คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพัฒนาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิทยบริการ และ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

๒.๑ สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร จํานวน ๓,๕๐๐ บาท 
๒.๒ สาขาวิชาทางดานอ่ืน ๆ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 

๓.  คาธรรมเนียมพิเศษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
๔.  คาสวัสดิการและบริการสุขภาพ จํานวน    ๒๕๐ บาท 
๕.  คากิจกรรมนักศึกษา จํานวน    ๓๐๐ บาท 
๖.  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา(แรกเขา) จํานวน    ๑๐๐ บาท     
๗.  คาธรรมเนียมหอพัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

๗.๑ หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.หมากแขง 
๗.๑.๑  หองพัดลม  พัก  ๔  คน คนละ   ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๗.๑.๒  หองพัดลม  พัก  ๓  คน คนละ   ๖,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๗.๑.๓  หองปรับอากาศ  พัก  ๔  คน คนละ   ๖,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๗.๑.๔  หองปรับอากาศ  พัก  ๓  คน คนละ   ๘,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
๗.๑.๕  หองปรับอากาศ  พัก  ๒  คน คนละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

๗.๒ หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนยการศึกษาสามพราว หองพัดลม พัก ๔ คน    
คนละ ๔,๐๐๐  บาท/คน/ภาคเรียน 

โดยใหชําระคาธรรมเนียมหอพัก  ในวันรายงานตัวเต็มจํานวน หรือชําระคามัดจํา  ๕๐๐  บาท  โดยใน
สวนท่ีเหลือใหชําระใหแลวเสร็จ  ภายในวันอาทิตย ท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

 

การเขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู  ปรับตัวเขากับวิถีชีวิต  ระบบการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย  รวมท้ัง

การดํารงชีวิตอยูในความปลอดภัยหางไกลจากพิษภัยสังคมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน การเขาพักในหอพัก
ของมหาวิทยาลยัจะทําใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกงในอนาคต ท้ังนี้เพราะการอยูหอพักนักศึกษา
สามารถทํากิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูทางวิชาการ สงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาในดานตาง ๆ 
ไดแก การใชชีวิตรวมกันอยางมีระเบียบวินัย การสรางความรัก ความสามัคคี การเอ้ือเฟอเผื่อแผ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ตลอดจนความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน    
เขาอยูในหอพักของมหาวิทยาลัยเปนเวลา ๑ ปการศึกษา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน ของคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยี 
เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนยการเรียนสามพราว มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองอยู
หอพักของมหาวิทยาลัยท่ีศูนยการศึกษาสามพราว  เปนเวลา ๑ ปการศึกษา  ยกเวน  ผูท่ีพักอาศัยอยูกับบิดา  
มารดา  ผูปกครอง (ปู  ยา  ตา  ยาย  ลุง  ปา  นา  อา)  ท่ีมีสําเนาทะเบียนบานในเขตตําบลสามพราว  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  เปนเวลาอยางนอย  ๑  ป  นับถึงวันรายงานตัว  โดยนักศึกษาท่ีเขาพักหอพักจะตองยายทะเบียนบาน
เขาอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑. หอพักหญิง ศูนยการศึกษาสามพราว เลขท่ี ๒๓๔/๔ หมู ๑๒ ตําบลสามพราว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
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๒.  หอพักชาย ศูนยการศึกษาสามพราว เลขท่ี ๒๓๔/๒ หมู ๑๒ ตําบลสามพราว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน  ของคณะวิทยาการจัดการ  และคณะวิทยาศาสตร เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคน
ตองอยูหอพักของมหาวิทยาลัย  ยกเวนผูท่ีพักอาศัยอยูกับบิดา – มารดา ผูปกครอง (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา) 
ท่ีมีสําเนาทะเบียนบานในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เปนเวลาอยางนอย ๑ ป นับถึงวันรายงานตัว  โดยนักศึกษา
ท่ีเขาพักหอพักจะตองยายทะเบียนบานเขาอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑. นักศึกษาหญิง เลขท่ี ๕๘/๖ และเลขท่ี ๕๘/๗  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
๒. นักศึกษาชาย เลขท่ี ๕๘/๘  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
หลักฐานท่ีนํามารายงานตัวตองครบท้ังหมด ถาไมครบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะไมรับรายงานตัว

และถือวาสละสิทธิ์ อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินคารายงานตัวใหกับผูท่ี
รายงานตัวไปแลวในทุกกรณี 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘   เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
                      (ลงชื่อ) 

(นายณัติเทพ  พิทักษานุรัตน) 
อธิการบดี 
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