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โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในโครงการกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ปีการศึกษา 2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ใน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา

ในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2565  ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. คุณสมบัติ 

1.1 ด้านการศึกษา 

                    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

              1.1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตามท่ีกำหนด   

              1.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้สมัครเรียนสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่าค่าคะแนนท่ีระบุ

ไว้ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

            1.1.3 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาปีท่ี  2 และมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีสาขาวิชากำหนด     

            1.1.4 เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรือระดับ

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

 

 1.2 ด้านกีฬา 

            1.2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา  โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงค วาม

สามารถและหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาจาก  สมาคมกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง สมาคมกีฬา

จังหวัด  หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เป็นต้น 

                   1.2.2 ประเภทกีฬาที่จะรับพิจารณาให้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล 

วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  แบดมินตัน  เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  

วอลเลย์บอลชายหาด  เปตอง  มวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  แฮนด์บอล ครอสเวิร์ด หมากกระดาน 

และชนิดกีฬาอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถในระดับสูงซ่ึงมีเอกสารรับรอง 

                1.2.3  การพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการขึ้นอยู่กับข้อมูลประวัติการเล่นกีฬา  (เอกสารรับรอง)  

ผลการทดสอบทักษะความสามารถทางกีฬา จำแนกตามสาขา ดังน้ี 
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ลำดับท่ี คณะ จำนวน 

1 ครุศาสตร์ 69 คน 

2 เทคโนโลยี 20 คน 

3 วิทยาการจัดการ 20 คน 

4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน 

5 วิทยาศาสตร์ 40 คน 

 

1.3 สวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

     เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2564 

 เพื่อเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาควบคู่กับความแข็งแกร่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่

นักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2547 และข้อ 5 ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 จึงได้ออกประกาศไว้ เพื่อเป็น

หลักเกฑณ์ในการจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาผู้ท่ีมีความสามารถด้านกีฬา ดังน้ี 

1.3.1 นักกีฬาทีมชาติที ่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมีสิทธิขอรับการพิจารณาจัด

สวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

            1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ 

       1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     1.2) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย 

    1.3) เป็นผู้ท่ีได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์  เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ 

หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศระดับโลก หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  หรือการแข่งขันกีฬาชิง

ชนะเลิศแห่งเอเชียน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันท่ีขอรับการพิจารณาจัดสวัสดิการ 

             2) การจัดสวัสดิการ 

       2.1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 

     2.2) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตลอดหลักสูตร 

       1.3.2 นักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือเป็นนักกีฬาอาชีพมีสิทธิขอรับการ

พิจารณาจัดสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

             1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ 

        1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

        1.2) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย 

        1.3) เป็นผู้ท่ีได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือเป็นนักกีฬาอาชีพ 
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ท่ีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันท่ีขอรับการพิจารณาจัดสวัสดิการ 

             2) การจัดสวัสดิการ 

        2.1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การศึกษา 3 ปีการศึกษา 

        2.2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  2 ปีการศึกษา 

        2.3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา 

        2.4) กรณีเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา 

       1.3.3 นักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬานักศึกษา กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลชนะเลิศ มีสิทธิขอรับการพจารณา

จัดสวัสดิการโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 

 

2. สาขาวิชาท่ีรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

                ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา 2565 

 

3. การรับสมัคร 

              เปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 มกราคม 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  https//ent.udru.ac.th  ผู้สมัครสามารถ สมัครได้ 2 วิธี  คือ  ดังน้ี 

               3.1 สมัครด้วยตัวเอง 

                     ย่ืนใบสมัครท่ีกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามประกาศท่ีสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 

บาท  

               3.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์   

                      สมัครผ่านระบบออนไลน์  http//ent.udru.ac.th พร้อมแนบเอกสารตามประกาศ ชำระ

เงินค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่าน QR code  

 

4. หลักฐานการสมัคร  

               4.1 รูปถ่าย  2  แผ่น 

               4.2 ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน 
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               4.3 สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   เช่น 

เกียรติบัตรรับรองการชนะการแข่งขันกีฬา  ประกอบการพิจารณา และนำเอกสารฉบับจริงแสดงด้วยในวัน

ทดสอบ 

               4.4 สำเนาใบรับรองผลการเรียน  จำนวน   1 ฉบับ  

               4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน   1 ฉบับ 

               4.6 สำเนาบัตรประชาชน               จำนวน  1 ฉบับ 

หมายเหตุ : เอกสารท่ีถ่ายสำเนาต้องรับรองเอกสารถูกต้องทุกฉบับ 

 

5. กำหนดการคัดเลือก 

               ทดสอบความสามารถด้านกีฬา  ในวันท่ี  15  มกราคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา

ฟุตบอล   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาเฉพาะมา

ด้วย)    

 

6. ประกาศผลการคัดเลือก 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันท่ี 19 มกราคม 2565  ทาง 

https://www.udru.ac.th  , https://ent.udru.ac.th 

 

7. การรายงานตัว 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศให้ทราบในตอนท้ายของประกาศผลการคัดเลือก 

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในโครงการกิจกรรมดีเด่น ด้านกีฬา ปีการศึกษา 2565 

           กิจกรรม วัน เดือน ปี 

รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

http://ent.udru.ac.th 

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 มกราคม 2565 

ทดสอบความสามารถด้านกีฬา   ในวันท่ี  15  มกราคม  2565   

ประกาศผลการคัดเลือก   19 มกราคม 2565   

กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ท่ี https://ent.udru.ac.th 
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