ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในการรับรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจาปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ
--------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรั บด้ว ยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่ง ได้ ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดาเนินการ
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ เข้ายืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อ
เข้าเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดาเนินการ ดังนี้
การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัว ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00–15.30 น.
โดยต้องมารายงานตัวในวันที่กาหนดเท่านั้น ผู้ไม่มารายงานตัวตามกาหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะถื อว่าสละ
สิทธิ์ และต้องกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นใน
วันรายงานตัว
หลักฐานการรายงานตัว
หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว ได้แก่
1. ใบประกาศนียบัตร ใบ ปพ.1 หรือใบ รบ.1 ฉบับจริง พร้อมเอกสารสาเนา 2 ชุด (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ
A4) กรณียังไม่จบการศึกษาอนุโลมให้ใช้ฉบับ 5 ภาคเรียน สาหรับผู้กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและ
3 ภาคเรียน สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วต้องรีบนาวุฒิการศึกษาที่
จบมาส่งที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 2 ชุด (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4 )
3. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น)
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
1. ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายภาคเรียนที่ 1/2561
1.1 สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
จานวน 5,500 บาท
1.2 สาขาวิชาทางด้านอื่นๆ
จานวน 5,000 บาท
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2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ และพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
2.1 สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
จานวน 3,500 บาท
2.2 สาขาวิชาทางด้านอื่น ๆ
จานวน 2,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จานวน 5,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
จานวน 3,000 บาท
5. ค่าสวัสดิการและบริการสุขภาพ จานวน 250 บาท
6. ค่ากิจกรรมนักศึกษา จานวน 300 บาท
7. ค่ามัดจากุญแจหอพัก จานวน 300 บาท
8. ค่าธรรมเนียมหอพัก มีรายละเอียด ดังนี้
8.1 หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต.หมากแข้ง
8.1.1 ห้องพัดลม พัก 4 คน คนละ 4,000 บาท/คน/ภาคเรียน
8.1.2 ห้องพัดลม พัก 3 คน คนละ 6,000 บาท/คน/ภาคเรียน
8.1.3 ห้องปรับอากาศ พัก 4 คน คนละ 6,000 บาท/คน/ภาคเรียน
8.2 หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ห้องพัดลม พัก 4 คน คนละ 4,000 บาท/คน/
ภาคเรียน
โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมหอพัก ในวันรายงานตัวเต็มจานวน หรือชาระค่ามัดจา 500 บาท
โดยในส่วนที่เหลือให้ชาระให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สรุปค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ในที่นี้เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมหอพักล่วงหน้า 500 บาท ยังไม่ได้
จ่ายค่าหอพักเต็มจานวน)
1. คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,350 บาท
2. คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 10,350 บาท
3. คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15,350 บาท
4. คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 13,350 บาท
การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลา 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ทุ ก คน ของคณะครุ ศ าสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก สาขา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี สามพร้าว มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ สามพร้าวเป็นเวลา 1 ปี
การศึกษา ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา) ที่มีสาเนาทะเบียน
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บ้านในเขตตาบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว โดยนักศึกษาที่เข้า
พักหอพักจะต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว เลขที่ 234/4 หมู่ 12 ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
2. หอพักชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว เลขที่ 234/2 หมู่ 12 ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ทุกคน ของคณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้น
สาขาวิชา นิติศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ ถ.ทหาร ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับ
บิดา – มารดา ผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา) ที่มีสาเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นเวลา
อย่ า งน้ อ ย 1 ปี นั บ ถึ ง วั น รายงานตั ว โดยนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า พั ก หอพั ก จะต้ อ งย้ า ยทะเบี ย นบ้ า นเข้ า อาศั ย ในหอพั ก
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นักศึกษาหญิง เลขที่ 58/6 และเลขที่ 58/7 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. นักศึกษาชาย เลขที่ 58/8 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ศึกษา
1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ตลอดหลักสูตร
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ตลอด
หลักสูตร
3. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปี
การศึกษา
4. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 1 ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
5. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตลอดหลักสูตร
ถ้าหลักฐานการรายงานตัวไม่ครบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะไม่รับรายงานตัวและถือว่าสละสิทธิ์
อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ารายงานตัวให้กับผู้ที่รายงานตัวไปแล้วในทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

