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โครงการ “เยาวชนดี มีที่พิงพัก” ปีการศึกษา 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

(ส าหรับรอบนักศึกษาใหม่ จ านวน 150 ทุน) 
 

 ในปีการศึกษา 2566 นี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีเป้าประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีมา
พัฒนาชุมชนบ้านเกิด  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษาแม้จะสามารถกู้ยืมกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและเช่าที่พักระหว่างการศึกษา 

 ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงมอบทุนการศึกษาในรูปแบบของการพักหอพักนักศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายรายละเอียด โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบนักศึกษาใหม่ และรอบผู้น านักศึกษา เฉพาะ
รายละเอียดรอบนักศึกษาใหม่ มีดังต่อไปนี้ 
รายละเอียดของทุน 

1. ผู้ได้รับทุนได้รับสิทธิในการพักหอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าหอพักเป็นเวลา 2 ภาคเรียน เฉพาะ
ห้องพักพัดลม ขนาด 4 คน คิดเป็นมูลค่า 8,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ต่อปีการศึกษา (ทุนนี้ไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้) 

2. ค่าหอพักดังกล่าว ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในกรณีความเสียหายที่เกิดจากตัว
นักศึกษาเอง  

3. ต้องเป็นผู้สมัครเข้าเรียนในสาขาท่ีระบุในประกาศเท่านั้น 
4. นักศึกษาท่ีได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของหอพักนักศึกษา/คณะ/มหาวิทยาลัย ตามที่ตกลงในสัญญา

ทุน 
5. ทุนมีผล 1 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาท่ีได้รับทุนจะต้องยื่นขอรับทุนใหม่ทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากการ

ช่วยเหลือกิจกรรมในข้อ 4 และผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
จ านวนทุน  

1. โควตาโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโรงเรียนละ 1 ทุน  
2. นักศึกษาใหม่ ที่รายงานตัวภายใน 1 พฤษภาคม 2566 ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการแล้ว 
3. ทั้งสองข้อ รวมแล้วไม่เกิน 150 ทุน ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือ จ านวนห้องพักท่ีมีอยู่ 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
1. เป็นผู้รายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัสขึ้นต้น 66 ในสาขาที่ก าหนดท้ายประกาศ 
2. มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต อ.เมือง จ.อุดรธานี และไม่มีที่พักอาศัยใน อ.เมือง จ.อุดรธานี 
3. ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่มีท่ีตั้งอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองของจังหวัดนั้น ๆ ยกเว้นโรงเรียนที่มีบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
4. เป็นผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่อง  
5. มีความตั้งใจ และจิตอาสา ที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิด โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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เอกสารในการสมัคร  

1. ใบสมัครรับทุน ส าหรับนักศึกษาใหม่ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th) หรือ แบบฟอร์ม
เสนอผู้รับทุนส าหรับโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ส าเนาแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101)  หรือหลักฐานว่าเคยกู้ยืมเงินกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติข้อ 4 เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อยื่นขอกู้ยืม) 
4. ส าเนาเอกสารการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รหัสขึ้นต้น 66 ที่ระบุสาขาท่ีเลือกเรียนตามในประกาศ 

ขั้นตอนการสมัครเรียน 
- สมัครเข้าเรียนในสาขาท่ีระบุ และรายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th 
- พิมพ์ใบรายงานตัว 

ก าหนดระยะเวลาการสมัครและพิจารณาผู้ได้รับทุน 
ตั้งแต่วันที่ประกาศ – 1 พ.ค. 2566 ส่งใบสมัครขอรับทุน 

2 – 21 พ.ค. 2566 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน รวมไม่เกิน 150 ทุน 
- กรณีท่ี 1 ผู้ที่ได้รับการเสนอโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะได้รับพิจารณาได้รับทุนทุกกรณี 
- กรณีท่ี 2 ผู้ที่สมัครด้วยตนเอง จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศ ทั้งนี้หากมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกินจ านวนทุน 
จะพิจารณาจากล าดับการส่งใบสมัคร 

22 พ.ค. 2566 ประกาศผู้ได้รับทุน 
 
การยื่นเอกสารการสมัคร 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ได้ 2 ช่องทาง คือ 
1. ส่งที่ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  64 ถ.ทหำร ต.หมำกแข้ง อ.เมือง 

จ.อุดรธำนี 41000 หรือ 

2. ส่งผ่ำนทำงระบบออนไลน์ https://ent.udru.ac.th เข้ำระบบติดตำมกำรสมัคร เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำร
ขอรับทุน 

หมายเหตุ 
1. ผู้สมัครเรียนสำขำวิชำอ่ืนนอกเหนือจำกในประกำศ สำมำรถสมัครเข้ำโครงกำรในรอบ “กลุ่มผู้น ำนักศึกษำ” 

หลังเปิดภำคเรียนแล้ว โดยติดตำมจำกประกำศของกองพัฒนำนักศึกษำ 

2. ผู้สมัครจะต้องส ารองเงินช าระค่าหอพัก และจะได้รับเงินค่าหอพักคืนเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรรม
การโครงการแล้ว  

  

https://ent.udru.ac.th/
https://ent.udru.ac.th/
https://ent.udru.ac.th/
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สาขาวิชาที่รับสมัครโครงการ “เยาวชนดี มีที่พิงพัก” ปีการศึกษา 2566 
 นักเรียนที่มีความประสงค์รับทุนจะต้องเลือกเรียนหลักสูตร 4 ปี จาก 26 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
1. คณะเทคโนโลยี 

1.1. ธุรกิจการเกษตร 
1.2. เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
1.3. การจัดการอุตสาหกรรม 
1.4. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 
1.5. วิศวกรรมเครื่องกล 
1.6. วิศวกรรมไฟฟ้า 
1.7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
1.8. วิศวกรรมพลังงาน 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.1. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์์ 
2.2. ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
2.3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (เน้นคอมพิวเตอร์กราฟิก) 
2.4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (เน้นออกแบบแฟชั่น) 
2.5. ทัศนศิลป์ (แขนงทัศนศิลป์) 
2.6. ทัศนศิลป์ (แขนงออกแบบนิเทศศิลป์) 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
3.1. นิเทศศาสตร ์(การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 
3.2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือธุรกิจ) 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 
4.1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4.3. เคมี(เคมี) 
4.4. เคมี(อุตสาหกรรมเคมี) 
4.5. ฟิสิกส์ 
4.6. ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 
4.7. การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 
4.8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
5.1. ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น 
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แบบฟอร์มเสนอผู้รับทุน 

ส าหรับโรงเรียนที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

โครงการโควตา “เยาวชนดี มีที่พักพิง” ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(แบบฟอร์มกรณีนักศึกษาได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนเท่านั้น) 

    

ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น 

 ข้าพเจ้า        ต าแหน่ง       

โรงเรียน              

ที่ตั้งโรงเรียน              

ขอเสนอชื่อผู้รับทุนภายใตโ้ควตาของโรงเรียน จ านวน 1 ทุน ดังนี้ 

ชื่อ              

เข้าเรียนสาขาวิชา     คณะ       

 

โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและขอรับรองคุณสมบัติของผู้ที่เสนอรับทุนว่าเป็นไปตามประกาศโครงการโควตา 

“เยาวชนดี มีที่พักพิง” ปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุกประการ 

  

 

      ลงชื่อ      

         (     ) 

     ต าแหน่ง      
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ส่วนที่ 2 ประวัติผู้สมัครขอรับทุน 

1. ข้อมูลผู้ขอรับทุน ค าน าหน้า  ชื่อ-นามสกุล        

2. สาขาที่สมัคร     คณะ        

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่   หมู่  ถนน       

ต าบล    อ าเภอ   จังหวัด       

รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์        

Email    Line ID         

4. ที่พักอาศัยใน อ.เมือง จ.อุดรธานี (ทุกรูปแบบทั้งของครอบครัวหรือญาติ) 

 มี    ไม่มี 

5. สถานะการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 อยู่ระหว่างกู้ยืม   ไม่เคยกู้ยืมแต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การกู้ยืม 
 

6. สิ่งที่นักเรียนตั้งใจอยากเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาครอบครัวและชุนชนบ้านเกิด 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ      

     (     ) 

ผู้ขอรับทุน  
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ใบสมัครรับทุน ส าหรับนักศึกษาใหม่ 

โครงการโควตา “เยาวชนดี มีที่พักพิง” ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(แบบฟอร์มกรณีนักศึกษายื่นสมัครขอทุนด้วยตนเอง) 

1. ข้อมูลผู้สมัคร ค าน าหน้า  ชื่อ-นามสกุล        

2. สาขาที่สมัคร     คณะ        

3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่   หมู่  ถนน      

 ต าบล    อ าเภอ   จังหวัด      

รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์        

Email    Line ID         

4. ที่พักอาศัยใน อ.เมือง จ.อุดรธานี (ทุกรูปแบบทั้งของครอบครัวหรือญาติ) 

  มี    ไม่มี 

5. สถานะการกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 อยู่ระหว่างกู้ยืม   ไม่เคยกู้ยืมแต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การกู้ยืม 
 

6. สิ่งที่นักเรียนตั้งใจอยากเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาครอบครัวและชุนชนบ้านเกิด 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ      

          (     ) 

      ผู้ขอรับทุน 


