ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
---------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะเทคโนโลยี
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

29
19
38
37
21
25

-

43

-

4256 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

40

-

4255 เทคโนโลยีการผลิตพืช
4270 เทคโนโลยีเครื่องกล

35
45

-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
4605 วิศวกรรมพลังงาน
41

-

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
4257 ธุรกิจการเกษตร
4258 เทคนิคการสัตวแพทย์
4265 อาหารและบริการ
4264 การจัดการอุตสาหกรรม
4277 โยธาสถาปัตยกรรม
4263 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
4273 เทคโนโลยีชีวภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
จบการศึกษา หรือกาลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ในระดับ ปวช.
หรือเทียบเท่า ในสายช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง

1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ในระดับ ปวช.
หรือเทียบเท่าในสาขา ช่างยนต์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต
เทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกีย่ วข้อง
หมายเหตุ : นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
1

คณะเทคโนโลยี
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
4603 วิศวกรรมไฟฟ้า
30
เน้นอิเล็กทรอนิกส์
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์)
6603 วิศวกรรมไฟฟ้า
เน้นอิเล็กทรอนิกส์
(ไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชา
อิเล็กทรอนิกส์)
4604 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26
และการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

-

34

-

6604 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

-

41

4602 วิศวกรรมเครื่องกล

12

-

6602 วิศวกรรมเครื่องกล

-

30

6606 วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และระบบอัตโนมัติ

-

45

1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวช.
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม ระบบวัดคุม
คอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
3. คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.30 (ไม่รับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวส.
หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.30 (ไม่รับผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียน วิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ในระดับ ปวช.
หรือเทียบเท่าในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวส. หรือ
เทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์
สื่อสาร โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต หรือ
2. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวช.หรือ
เทียบเท่าในสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวส.หรือ
เทียบเท่า ในสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษา ภาคเรียนสุดท้ายในระดับ ปวส.หรือ
เทียบเท่าในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุมคอมพิวเตอร์
ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม

หมายเหตุ : นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา
2

คณะวิทยาการจัดการ
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)

คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

39
31
35
41
35
35

-

4427 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4428 การจัดการทั่วไป
6428 การจัดการทัว่ ไป

37
54
-

41

6427 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

18

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับอนุปริญญา
ปวส.หรือเทียบเท่าทางด้านบริหารธุรกิจ
1. จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับ
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

33

-

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-

55

จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายในระดับอนุปริญญา
ปวส. สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่า

37

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
4224 การสื่อสารการตลาด
4409 การจัดการการท่องเที่ยว
4421 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4423 การเงิน
4424 การตลาด
4434 การตลาด

จบการศึกษา หรือ กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

(สหกิจศึกษาในเครือ CPF)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
4420 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
6501 การบัญชี
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
4001 นิเทศศาสตร์
เน้นวารสารสนเทศ
4003 นิเทศศาสตร์
เน้นการประชาสัมพันธ์

32

จบการศึกษา หรือ กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-

3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส
สาขา

ชื่อสาขาวิชา

จานวนรับ(คน)
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

ปวส.หรือ
เทียบเท่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
4332 สารสนเทศศาสตร์
42
4325 การพัฒนาสังคม
70
4340 ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
38
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
4901 นิติศาสตร์
67
จบการศึกษา หรือ กาลังศึกษาชั้น
หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (ศล.บ.)
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4071 ทัศนศิลป์(แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)
34
4076 ทัศนศิลป์(แขนงทัศนศิลป์)
30
4073 ศิลปะการแสดง เน้นนาฏศิลป์
13
4074 ศิลปะการแสดง เน้นพื้นบ้านอีสาน
40
4075 ดนตรี
3
4021 ออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นออกแบบกราฟิก
43
หมายเหตุ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สามพร้าว 2 ปีการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
รหัส
ชื่อสาขาวิชา
จานวน
คุณสมบัติผู้สมัคร / คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
สาขา
รับ(คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
4230 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
27
4240 สถิติประยุกต์
33
4242 เคมี
26
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
เน้นสหวิทยาการเคมี
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์– คณิต
4248 ฟิสิกส์
22
4249 วิทยาการคอมพิวเตอร์
21
4281 ชีววิทยา(แขนงจุลชีววิทยา)
16
4234 เทคโนโลยีสารสนเทศ
31
จบการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ให้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว 2 ปีการศึกษา

4

การสมัคร
1. กรณีเคยมาสมัครแล้ว ให้รับแบบยื่นความจานงศึกษาต่อ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ยื่นที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กรณีไม่เคยมาสมัคร ให้ซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 50 บาท กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง
พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สาเนาวุฒิการศึกษา ยื่นสมัครที่สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท ที่งานคลัง
3. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนคม 2560 เป็นต้นไป
การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้มารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้
ต้องรายงานตัวในวันที่สมัครเท่านั้น ผู้ไม่รายงานตัวตามกาหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
หลักฐานการรายงานตัว
หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว ได้แก่
1. ใบประกาศนียบัตร ใบ ปพ.1 หรือใบ รบ.1 ฉบับจริง พร้อมเอกสารสาเนา 2 ชุด (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ
A4) กรณียังไม่จบการศึกษาอนุโลมให้ใช้ฉบับ 5 ภาคเรียน สาหรับผู้กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ
3 ภาคเรี ย น ส าหรั บ ผู้ ที่กาลั งศึกษาระดับ อนุ ป ริญญาหรือเทียบเท่า และเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วต้องรี บน าวุ ฒิ
การศึกษาที่จบมาส่งที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 2 ชุด (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4 ) ที่ได้แจ้งย้ายเข้าอาศัยใน
หอพักมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 58/6 และ เลขที่ 58/7 ถนนทหาร ตาบล
หมากแข้งอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2.2 หอพักชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 58/8 ถนน ทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
2.3 หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว เลขที่ 234/4 หมู่ 12 ตาบลสามพร้าว
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2.4 หอพักชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว เลขที่ 234/2 หมู่ 12 ตาบลสามพร้าว อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี
3. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น)
4.1 ติดใบรายงานตัว 1 รูป
4.2 ทาบัตรประจาตัวนักศึกษา 1 รูป
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ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
1. ค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่ายภาคเรียนที่ 1/2560
1.1 สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
จานวน 5,500 บาท
1.2 สาขาวิชาทางด้านอื่นๆ
จานวน 5,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ และพัฒ นา
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 โดยในส่วน
ที่เหลือให้ชาระให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
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
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี สามพร้าว มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ สามพร้าวเป็นเวลา 1 ปี
การศึกษา ยกเว้นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง (ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา) ที่มีสาเนาทะเบียน
บ้านในเขตตาบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว โดยนักศึกษาที่เข้า
พักหอพักจะต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว เลขที่ 234/4 หมู่ 12 ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
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2. หอพักชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว เลขที่ 234/2 หมู่ 12 ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
นั กศึกษาชั้น ปี 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 และ เลขที่ 58/7 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. นักศึกษาชาย เลขที่ 58/8 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ถ้าหลักฐานการรายงานตัวไม่ครบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะไม่รับรายงานตัวและถือว่าสละสิทธิ์ อนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ารายงานตัวให้กับผู้ที่รายงานตัวไปแล้วในทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)
อธิการบดี
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