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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566  โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษา หรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยมีหลักเกณฑ์ สาขาวิชาที่เปิดรับ จ านวนรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร วิธีการสมัคร เกณฑ์การ
คัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
 กรณีเกิดปัญหาใด ๆ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน                    
การพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี 
 

ประกาศ ณ วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศรา ธัญสุนทรสกุล) 
                                  อธิการบดี 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

วิธีการรับ รับสมัคร  
 

ประกาศ
รายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบ 

สอบคัดเลือก 
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ/
สัมภาณ์ ตามที่

สาขาระบุ) 

ทดสอบความสามารถ
ด้านกีฬา(โครงการ

กิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา) 

ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

สอบ
สัมภาษณ ์

ทดสอบความสามารถ
ด้านกีฬา(โครงการ

กิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา) 

ประกาศผล
การคัดเลือก 
ผู้มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา 

รายงานตัว 
เข้าศึกษา 

Portfolio 3 – 17 ต.ค. 65 - - - 25 ต.ค. 65 29 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65 1 พ.ย. 65 1 – 18 พ.ย. 65 

สอบคัดเลือก 
3 ต.ค. 65 

ถึง 
15 ธ.ค. 65 

20 ธ.ค. 65 24 – 25 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65 7 ม.ค. 66 
 
- 
 

11 ม.ค. 66 11 – 15 ม.ค. 66 

รับตรงท่ัวไป 
 

3 ต.ค. 65 
ถึง 

31 พ.ค. 66 

- - - - - - - 3 ต.ค. 65 
ถึง 

31 พ.ค. 66 

หมายเหตุ : 1. ติดตามประกาศต่าง ๆ เกีย่วกับการรบัสมัครได้ที่ https://ent.udru.ac.th/ หรือ Facebook Page       : UDRUENT 
               2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับ Portfolio และ สอบคัดเลือก จะมีเฉพาะหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และคณะเทคโนโลยี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
               3. รูปแบบการรับตรงทั่วไป ผู้สมัครสามารถสมัครพร้อมช าระเงินรายงานตัวเข้าศึกษาได้เลย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่ระบุไว้ในประกาศ และสาขาไหนที่มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาเต็มตามจ านวนรับแล้ว มหาวิทยาลัยจะปิดรับในสาขาดังกล่าว  
      4. โครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา และโครงการรับนักศึกษาผู้พิการ สามารถสมัครได้ทุกรอบการรับ โดยผู้สมัครโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬาจะมีการ
ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ในรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 
 

https://ent.udru.ac.th/%20หรือ
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การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2566 มีการรับสมัครแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. การรับด้วย Portfolio 
   2. การสอบคัดเลือก 
   3. การรับตรงทั่วไป 
  โดยมีหลักเกณฑ์ รายละเอียดการรับสมัคร วิธีการคัดเลือก ในแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 
 

รอบการรับด้วย Portfolio 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
3 – 17 ตุลาคม 2565 รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th  

25 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

29 ต.ค. 65 สอบสัมภาษณ์ 
30 ต.ค. 65 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา (เฉพาะผู้สมัครโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา) 

1 พ.ย. 65 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

1 – 18 พ.ย. 65 รายงานตัวเข้าศึกษา 
 
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร Portfolio 

1. คณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตร 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุข  

ศาสตรบัณฑิต  
4. คณะเทคโนโลยี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ได้จากตารางท้ายประกาศ หน้า 24 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือ

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางท้ายประกาศ หน้า 24 

http://ent.udru.ac.th/
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วิธีการสมัครด้วย Portfolio 
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th  เลือกประเภทการสมัครด้วย 

Portfolio โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
2. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 

2.1 ไฟล์ Portfolio จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ปกหน้า-หลัง     
ค าน า สารบัญ) 
2.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.5 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน หน้าตรง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB 
2.6 เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา (เฉพาะผู้สมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่น
ด้านกีฬา) 

 3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
3.1 กรณีสมัครประเภททั่วไป และโครงการส าหรับผู้พิการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท 
3.2 กรณีสมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

  โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ด้วยการสแกนคิวอาร์
โค้ดตอนท้ายหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี 
 
เกณฑ์การคัดเลือกด้วย Portfolio 

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา/
หลักสูตร 

2. กรรมการจะพิจารณาจาก Portfolio ที่ผู้สมัครส่งมา แล้วคัดเลือกจาก Portfolio เพ่ือเรียก
สัมภาษณ์ 

3. กรณีสมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา 
4. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุกกรณี 

 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 
ตามปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หากไม่ด าเนินการตามวันที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ 
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รอบสอบคัดเลือก 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

3 ต.ค. – 15 ธ.ค. 65 รับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th  
20 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

24 - 25 ธ.ค. 65 สอบคัดเลือก (ข้อเขียน / ปฏิบัติ / สัมภาษณ์ ตามที่สาขาระบุ) 

26 ธ.ค. 65 ทดสอบความสามารถด้านกีฬา (เฉพาะผู้สมัครโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา) 
29 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

7 ม.ค. 66 สอบสัมภาษณ์  

11 ม.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
11 – 15 ม.ค. 66 รายงานตัวเข้าศึกษา 

 
หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับด้วยวิธีการสอบคัดเลือก 

1. คณะครุศาสตร์ทุกหลักสูตร 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุข  

ศาสตรบัณฑิต  
4. คณะเทคโนโลยี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา รายวิชาสอบ และตารางสอบ ได้จากตารางท้ายประกาศ 

หน้า 24 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือ
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางท้ายประกาศ หน้า 24 
 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th  เลือกประเภทการสมัครด้วยการสอบ

คัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
2. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 

http://ent.udru.ac.th/
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2.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.4 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน หน้าตรง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB 
2.5 เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา (เฉพาะผู้สมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่น
ด้านกีฬา) 

 3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
3.1 กรณีสมัครประเภททั่วไป และโครงการส าหรับผู้พิการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท 
3.2 กรณีสมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

  โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ด้วยการสแกนคิวอาร์
โค้ดท่ีตอนท้ายหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี 
 
การสอบคัดเลือก 

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา/หลักสูตร 
2. ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ต้องเข้าสอบตามวัน-เวลา ที่ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบวิชาสอบ ได้

จากตารางสอบท้ายประกาศ หน้า 42 
3. กรณีสมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา 
4. มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 2. และ 3. เพ่ือเรียกสอบสัมภาษณ์ และผู้

มีรายชื่อต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน-เวลา หากไม่ด าเนินการตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ 

5. ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีรายงานผลการตรวจร่างกาย 
(ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศ) มาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 

6. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี ไม่การสอบข้อเขียน มีเฉพาะการสอบสัมภาษณ์ 
7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุกกรณี 

 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 
ตามปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หากไม่ด าเนินการตามวันที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ 
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รอบรับตรงทั่วไป 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

3 ต.ค. 65 
ถึง 

31 พ.ค. 66 

รับสมัคร พร้อมช าระเงินรายงานตัวเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสาขาวิชา/หลักสูตร ที่ระบุไว้ในประกาศ  
กรณีสมัครและรายงานตัวผา่นระบบออนไลน์ 

1. ก ร อ ก ใ บ ส มั ค ร  พ ร้ อ ม ช า ร ะ เ งิ น ค่ า ส มั ค ร ผ่ า น ร ะ บ บ บ อ อ น ไ ล น์  
http://ent.udru.ac.th และอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้าระบบ 

2. มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบผ่านระบบออนไลน์ภายใน           
2 วันท าการ หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 

3. หลังจากได้รับอนุมัติให้รายงานตัว ผู้สมัครสามารถเข้ากรอกใบรายงานตัวและช าระ
เงินค่ารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th 

4. รับรหัสประจ าตัวนักศึกษาพร้อมรหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบบริการนักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ http://ent.udru.ac.th 

กรณี walk in สมัครที่มหาวิทยาลัย 
1. กรอกใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th 
2. ยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่ฝ่ายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณา

คุณสมบัติผ่าน ช าระค่าสมัครที่งานคลัง 
3. กรอกใบรายงานตัวยื่นตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียน แล้วช าระค่ารายงานตัวที่งานคลัง 
4. รับรหัสประจ าตัวนักศึกษาและรหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบบริการนักศึกษาที่ฝ่าย

ทะเบียน 
หมายเหตุ : สาขาวิชาใดท่ีมีผู้รายงานตัวครบตามจ านวนรับแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับในสาขาวิชาดังกล่าว 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับด้วยวิธีการรับตรงท่ัวไป 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกหลักสูตร 
2. คณะวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร 
3. คณะวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต) 
4. คณะเทคโนโลยี (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า) 
5. หลักสูตรศิลปกรรมพ้ืนถิ่น ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา/หลักสูตร ได้ที่ตาราง

ท้ายประกาศ หน้า 38 
 

http://ent.udru.ac.th/
http://ent.udru.ac.th/
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ก าลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือ

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ก าลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้จากตารางท้ายประกาศ หน้า 38 

 
วิธีการสมัครด้วยวิธีรับตรงทั่วไป (สามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ หรือ walk in ที่มหาวิทยาลัย) 

1. กรอกใบสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th  เลือกประเภท
การสมัครด้วยการรับตรงทั่วไป โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 

2. อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 
2.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.4 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน หน้าตรง ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB 
2.5 เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา (เฉพาะผู้สมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่น
ด้านกีฬา) 

 3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร  
3.1 กรณีสมัครประเภททั่วไป และโครงการส าหรับผู้พิการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท 
3.2 กรณีสมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท 

  โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร ด้วยการสแกนคิวอาร์
โค้ดตอนท้ายหลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว กรณี walk in สามารถช าระได้ที่งานคลัง มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี 
 4. มหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร/
สาขาวิชา ที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครพร้อมค่ารายงานตัวจึงจะถือว่าเข้า
เป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์  โดยค่ารายงานตัวเข้าศึกษาเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง 
การรก าหนดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 และ
สาขาวิชาใดท่ีมีผู้รายงานตัวครบตามจ านวนรับแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับในสาขาวิชาดังกล่าว 

5. การตัดสินของกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
ทุกกรณี 
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การรับสมัครคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี ภาคปกต ิ
โครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ปีการศึกษา 2566 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับนักเรียนนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่ส าเร็จ
การศึกษา และผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ด้านการศึกษา 
1.1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชาก าหนด 
1.1.2 เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
1.2 ด้านกีฬา  

1.2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถ
และหนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาจากสมาคมกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง สมาคม
กีฬาจังหวัด หรือเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง เป็นต้น 

1.2.2 ประเภทกีฬาที่จะรับพิจารณาให้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คือ กรีฑา ว่ายน้ า ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส 
วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น แฮนด์บอล ครอสเวิร์ด 
หมากกระดาน และชนิดกีฬาอ่ืน ๆ ที่มีความสามารถในระดับสูงซึ่งมีเอกสารรับรอง 

1.2.3 การพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการข้ึนอยู่กับข้อมูลประวัติการเล่นกีฬา (เอกสารรับรอง) ผลการ
ทดสอบทักษะความสามารถทางกีฬา  

2. สวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง 

หลกัเกณฑ์การจัดสวัสดิการนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ. 2564 

เพ่ือเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาควบคู่กับความแข็งแกร่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดสวัสดิการแก่

นักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อาศัยอ านาจตามความใน

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 จึงได้ออกประกาศไว้ เพ่ือเป็น

หลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกีฬา ดังนี้ 
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2.1 นักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมีสิทธิขอรับการพิจารณาจัด
สวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการ 
         1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.2) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย 
   1.3) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์  เอเชียนเกมส์ 

ซีเกมส์หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศระดับโลก หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย  หรือการแข่งขัน
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ขอรับการพิจารณาจัดสวัสดิการ 

2) การจัดสวัสดิการ 
    2.1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 
    2.2) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ตลอดหลักสูตร 
  2.2 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือเป็นนักกีฬาอาชีพมีสิทธิขอรับการพิจารณา
จัดสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1) คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการ 
    1.1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    1.2) สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัย 
    1.3) เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือเป็นนักกีฬา
อาชีพที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ขอรับการพิจารณาจัด
สวัสดิการ 

2) การจัดสวัสดิการ 
2.1) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ปีการศึกษา 
2.2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  2 ปีการศึกษา 
         2.3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา 
        2.4) กรณีเป็นนักกีฬาอาชีพ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา 

2.3 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลชนะเลิศ มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัด
สวัสดิการโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป 

 



ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

[12] 
 

3. สาขาวิชาที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
  ผู้สนใจที่มีความสามารถทางด้านกีฬา สามารถสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาได้ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา 
โดยตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้ในตารางท้ายประกาศ หน้า 24 
 
4. การรับสมัคร 
  4.1 ผู้สนใจที่มีความสามารถทางด้านกีฬา สามารถสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาได้ในทุกประเภทการ
รับตามประกาศ โดยเลือกท่ี “โครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกฬีา”  

4.2 จะมีการทดสอบความสามารถด้านกีฬา ในประเภทการรับด้วย Portfolio และประเภทสอบ
คัดเลือก ตามก าหนดการสอบที่ระบุไว้ 

4.3 การรับรอบรับตรงทั่วไปจะรับสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
ประกอบกับเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครพร้อมค่ารายงาน
ตัวจึงจะถือว่าเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ โดยค่ารายงานตัวเข้าศึกษาเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เรื่อง การรก าหนดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2565 และสาขาวิชาใดท่ีมีผู้รายงานตัวครบตามจ านวนรับแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับในสาขาวิชาดังกล่าว 

4.4 การตัดสินของกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ทุกกรณี 
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การรับสมัครคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
ประเภทผูพ้ิการ ปีการศึกษา 2566 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับ
โอกาสและสิทธิทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 มกราคม 2561) และ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ.2547 และโดย
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้ออก
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2566 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงประกาศรับผู้พิการเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ในหลักสูตรต่าง ๆ จ านวน 50 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
ตามประกาศ ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. สาขาวิชาที่รับสมัครผู้พิการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้พิการเพ่ือเข้าศึกษา ในทุกรอบการรับสมัคร รวมจ านวน 
50 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ (สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้ที่ตารางท้ายประกาศหน้า 24) 

รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ประเภทความพิการที่รับสมัคร 

คณะครุศาสตร์ 
0140 ค.บ.คณติศาสตร์ (4 ปี) บกพร่องทางการได้ยิน 
0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 1. บกพร่องทางการเห็น 

2. บกพร่องทางการได้ยิน 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 
4. บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
5. บกพร่องทางกาเรียนรู ้
6. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์
7. ออทิสติก 
8. พิการซ้อน 

0145 ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา (4 ปี) 
บกพร่องทางร่ายกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

0103 ค.บ.ศิลปศึกษา (4 ปี)  
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ประเภทความพิการที่รับสมัคร 

คณะเทคโนโลย ี

1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 
1. บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ        
2. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์    

6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า
(เทียบโอน) 

0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม บกพร่องางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  
0265 วท.บ.อาหารและบริการ 1. บกพร่องทางสติปัญญา 

2. บกพร่องทางการเรียนรู ้
1308 วศ.บ.คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
6308 วศ.บ.คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร(เทียบโอน) 
1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 1. บกพร่องทางการเห็น 

2. บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน) 
คณะวิทยาการจัดการ 
0447 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต 

(นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ)  

บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
0427 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต 
0437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต(ระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
6437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต(ระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) เทียบโอน 
0423 บธ.บ.การเงิน 1. บกพร่องทางการเห็น 

2. บกพร่องทางการได้ยิน 
3. บกพร่องทางร่ายกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 1. บกพร่องทางร่ายกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
2. ออทิสติก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 1. บกพร่องทางร่ายกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

2. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์

0337 ศศ.บ.ภาษาจีน บกพร่องทางร่ายกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
1277 ศล.บ.ทัศนศลิป์และการออกแบบ(ทัศนศิลป์) 1. บกพร่องทางการได้ยิน 

2. บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
3. บกพร่องทางการเรียนรู ้

0901 น.บ.นิติศาสตรบณัฑติ บกพร่องทางร่ายกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
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รหัส
สาขา 

สาขาวิชา ประเภทความพิการที่รับสมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. บกพร่องทางการเห็น 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 
3. บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

0259 วท.บ.คณิตศาสตร ์
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน 1. บกพร่องทางสติปัญญา 
2. บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
3. บกพร่องทางการเรียนรู ้

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้พิการที่จะสมัครเข้าศึกษา ดังนี้ 
2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.2 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ และมีเลขประจ าตัวผู้พิการ 
2.3 ไม่จ ากัดประเภทความพิการ เพศ และอายุ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้พิการใน

การเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล หรืออยู่

ในระหว่างถูกคุมขังในทุกกรณี 
2.6 มีความสามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีผู้ช่วยเหลือในการเดินทางมาเรียน เข้าชั้นเรียนท า

กิจกรรมตามที่ก าหนดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และสามารถเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

3. การรับสมัคร 
  3.1 ผู้พิการทีส่นใจ สามารถสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาได้ในทุกประเภทการรับตามประกาศ โดย
เลือกที่ “โครงการรับนักศึกษาผู้พิการ”  

3.2 การรับรอบรับตรงทั่วไปจะรับสมัครพร้อมรายงานตัวเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
และผู้สมัครต้องช าระค่าสมัครพร้อมค่ารายงานตัวจึงจะถือว่าเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ และสาขาวิชาใดที่มี
ผู้รายงานตัวครบตามจ านวนรับแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับในสาขาวิชาดังกล่าว 

3.3 การตัดสินของกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ทุกกรณี 
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แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 

คณะครุศาสตร ์

1. 0105 ค.บ.นาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) 60 60 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

2. 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) 30 10 20 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

3. 0140 ค.บ.คณิตศาสตร์ (4 ปี) 60 20 40 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

4. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 30 10 20 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

5. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ (4 ปี) 30 20 10 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

6. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) 30 20 10 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

7. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) 30 20 10 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

8. 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) 60 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

9. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 60 40 20 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

10. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

11. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

12. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

13. 0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา (4 ปี) 60 60 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

14. 0115 ค.บ.การประถมศึกษา 30 5 25 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

15. 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

16. 6109 ค.อ.บ.เครื่องกล (เทียบโอน) 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

 



ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

[19] 
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ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 

คณะครุศาสตร ์

17. 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 60 20 40 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

18. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 60 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

19. 0103 ค.บ.ศิลปศึกษา (4 ปี) 30 30 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

20. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 60 60 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

 

แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 

Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 66 25 41 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

 
แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น 20 - - 20 
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แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
ล าดับ รหัส

สาขา 
ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ

ทั้งหมด 
จ านวนรับแยกตามรอบ 

Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงทั่วไป 

คณะเทคโนโลย ี
1. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์ 40 - - 40 
2. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 30 - - 30 
3. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 40 - - 40 
4. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 40 - - 40 
5. 0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม 40 - - 40 
6. 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 40 - - 40 
7. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 40 - - 40 
8. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 40 - - 40 

9. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 30 - - 30 
10. 6305 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เทียบโอน) 30 - - 30 

11. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 30 - - 30 
12. 6301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า (เทียบโอน) 30 - - 30 

13. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 50 - - 50 
14. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (เทียบโอน) 50 - - 50 

15. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 50 - - 50 
16. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 - - 40 
17. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 40 - - 40 

18. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 

19. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 15 15 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบสอบคัดเลอืก 
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แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. 0428 บธ.บ.การจัดการ 80 - - 80 
2. 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) 80 - - 80 

3. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 40 - - 40 
4. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 40 - - 40 

5. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 40 - - 40 

6. 0501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 150 - - 150 
7. 6501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 50 - - 50 

8. 0424 บธ.บ.การตลาด 100 - - 100 

9. 6424 บธ.บ.การตลาด(เทียบโอน) 50 - - 50 
10. 0447 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือธุรกิจ) 50 - - 50 

11. 0427 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต  50 - - 50 
12. 0423 บธ.บ.การเงิน 50 - - 50 

13. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 100 - - 100 

14. 0437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 50 - - 50 
15. 6437 บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เทียบโอน 50 - - 50 

16. 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 100 - - 100 

17. 0420 ศ.บ.เศรษฐกิจดิจิทัล 50 - - 50 
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แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. 1273 ศล.บ.ดนตรี 40 - - 40 
2. 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 - - 100 

3. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 100 - - 100 
4. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 40 - - 40 

5. 1272 ศล.บ.ศิลปะการแสดง 50 - - 50 

6. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 100 - - 100 
7. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 60 - - 60 

8. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 100 - - 100 

9. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 100 - - 100 
10. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 40 - - 40 

11. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟชั่น) 40 - - 40 
12. 1277 ศล.บ.ทัศนศิลป์และการออกแบบ(ทัศนศิลป์) 40 - - 40 

13. 1278 ศล.บ.ทัศนศิลป์และการออกแบบ(ออกแบบนิเทศศิลป์) 40 - - 40 

14. 0340 ศศ.บ.ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 30 - - 30 
15. 0901 น.บ.นิติศาสตร์ 200 - - 200 
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แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ
ทั้งหมด 

จ านวนรับแยกตามรอบ 
Portfolio สอบคัดเลือก รับตรงท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 - - 40 
2. 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 - - 40 

3. 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 40 - - 40 
4. 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 40 - - 40 

5. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 44 44 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio - 

6. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 - - 40 
7. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40 - - 40 

8. 0281 วท.บ.ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 40 - - 40 

9. 0280 วท.บ.ชีววิทยา(ชีววิทยาทั่วไป) 40 - - 40 
10. 0248 วท.บ.ฟิสิกส์ 40 - - 40 

11. 1400 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 80 80 ตามจ านวนที่เหลอืจากรอบ Portfolio - 
12. 0282 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 - - 40 

13. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร์ 40 - - 40 

14. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 150 - - 150 
15. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร 40 - - 40 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
1. 0105 ค.บ.นาฏศลิป์ศึกษา  

(4 ปี) 
60 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า 
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(GPAX) เฉลี่ยไมต่่ ากว่า 2.00 
- เคยร่วมหรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะทาง

นาฏศิลป ์
- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคณุธรรม 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอลข้อเขยีนวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
- ผ่านการสอบความถนัดทางด้านนาฏศิลป ์

2. 0110 ค.บ.สังคมศึกษา (4 ปี) 10 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

- มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

- มีใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหมวดกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 

20 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอลข้อเขยีนวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
3. 0140 ค.บ.คณติศาสตร์ (4 ปี) 20 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า 

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า 2.75 และ
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มหีลักฐานการเข้าร่วมการแข่งชันหรือผลงานเชิงประจักษ์ 
เกี่ยวกับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การเข้าค่าย
คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร ์การศึกษาอิสระด้าน
คณิตศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นท่ีเกีย่วกับคณิตศาสตร ์

- มีหลักฐานค ารับรองจากครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคต์่อการเป็นคร ู

40 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า 

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ ากว่า 2.75 
และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอลข้อเขยีนวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
 

 

4. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 10 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

- มีผลงาน รางวัล จากการเข้าร่วมกจิกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ธรรมศึกษา จิตอาสา ภาวะ
ผู้น ามีใบรับรองความประพฤต ิ

20 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

- ผ่านการทดสอลข้อเขยีนวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
5. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ

ฟิสิกส์ (4 ปี) 
20 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า  
- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 2.50 

และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรอืผลงานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ การเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาอิสระดา้น
วิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมอื่นท่ีเกีย่วกับวิทยาศาสตร ์

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา คุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ ที่นอกจาก
วิทยาศาสตร ์

- มีหลักฐานค ารับรองจากครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเป็นคร ู

10 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม่ต่ ากว่า 
2.50 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอลข้อเขยีนวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู

 

6. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
ชีววิทยา (4 ปี) 

20 10 

7. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 
(4 ปี) 

20 10 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
8. 0189 ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา 

(5 ปี) 
30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ผา่นการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ หรือ ระดับชาต ิ

- ได้รับรางวัลชนะ อันดับ 1 – 3 กีฬาแห่งชาติ หรือ 

- ได้รับรางวัลชนะ อันดับ 1 – 3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 
- ได้รับรางวัลชนะ อันดับ 1 – 3 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                               

30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู

- ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

9. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 40 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลงานท่ีแสดงว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย 
- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคณุธรรม 

20 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
10. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า 
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคณุธรรม 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
11. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.75 

- หากเคยเรียนวิชาภาษาจีน เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาจีนไม่ต่ า
กว่า 2.75 

- หากมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) จะไดร้ับพิจารณา
เป็นพิเศษ 

- หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีทักษะความสามารถด้าน 
ต่าง ๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
12. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนาม

และภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 

- ผ่านการเรียนวิชาภาษาเวียดนาม (ถ้ามี) เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั
ในการประกวดแข่งขันทักษะภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

- หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ จะ
ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
13. 0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา (4 ปี) 60 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะดนตรี หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทักษะดนตรี 3 กิจกรรมขึ้นไป 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา จริยธรรม กิจกรรมภาวะ
ผู้น า 3 กิจกรรมขึ้นไป 

- ถ้ามีคะแนนทดสอบเกรดโดยสถาบันดนตรีที่น่าเชื่อถือได้ เช่น 
Yamaha Trinity ABRSM จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผลสอบต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันท่ียื่นสมัคร 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู

- ผ่านการทดสอบปฏิบตัิดนตร ี
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
14. 0115 ค.บ.การประถมศึกษา 5 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า  
- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรม
จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคณุธรรม 

- เขียนเรียงความในหัวข้อ ครูประถมในแบบของฉัน 

25 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
15. 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) 30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเคยไดร้ับรางวลัทาง
วิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมภาวะผู้น า
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเทคนิคยานยนต์ 
ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลติ ช่างเชื่อม ช่าง
อุตสาหกรรม และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 
16. 6109 ค.อ.บ.เครื่องกล (เทียบโอน) 30 - ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนยีบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน 
ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อม ช่างอุตสาหกรรม และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- - มีผลงานการเข้าร่วมกจิกรรมหรอืเคยไดร้ับรางวัลทาง  
-   วิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมภาวะผู้น า 
-   ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช่างเทคนิคยาน
ยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเชื่อม 
ช่างอุตสาหกรรม และสาขาท่ีเกีย่วข้อง หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู

17. 0186 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
(4 ปี) 

20 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- มีหลักฐานการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กปฐมวัย เคยเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตอาสา ด้านคณุธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า 

- เขียนเรียงความในหัวข้อ “ครูปฐมวัยในทัศนคติของเรา” 

40 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 

18. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(4 ปี) 

30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันหรือผลงานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การเข้าค่าย
คอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาอิสระดา้น
คอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเกีย่วกับคอมพิวเตอร ์

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสา คุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมภาวะผู้น า ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ ที่
นอกจากคอมพิวเตอร ์

30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู

 

19. 0103 ค.บ.ศิลปศึกษา (4 ปี) 30 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- เคยเข้าร่วมหรือไดร้ับรางวัลในการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางทัศนศิลป์ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรม
จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคณุธรรม 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู

- ผ่านการทดสอบปฏิบตัิด้านศลิปศกึษา 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 

20. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 60 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- หากมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจะไดร้ับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

- มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดา้นจิตอาสา คณุธรรม
จริยธรรม กิจกรรมภาวะผู้น า การเข้าค่ายคณุธรรม 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผ่านการสอบวัดแววความเป็นคร ู
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะพยาบาลศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 

1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต 25 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนวิทย์ – คณติ 

- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือท าคณุประโยชน์ในระดับจังหวัด 
ระดับเขต ระดับภาค หรือ ระดับประเทศ 

- เป็นผู้ที่มีความเสยีสละ มีจติสาธารณะ 

- เป็นผู้มีความประพฤติดไีม่มีประวตัิเสียหาย ไม่เคยต้องโทษ
ในคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ 

- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีไม่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาล ไมเ่จ็บป่วยหรือเป็นโรคติตต่ออันตราย 
หรือมีความผิดปกติ ความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
หรือการปฏบิัติวิชาชีพการพยาบาล 

- ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจรา่งกาย 
(ตามแบบฟอร์ม) และน าใบตรวจรา่งกายมาแสดงต่อ
กรรมการในวันสอบสมัภาษณ ์

- ผู้มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ จะได้รับการประเมิน
สุขภาพจิตด้วยแบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต ในวัน
สัมภาษณ ์

41 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนวิทย์ – คณติ 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียน 7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจ
ร่างกาย (ตามแบบฟอรม์) และน าใบตรวจร่างกายมา
แสดงต่อกรรมการในวันสอบสมัภาษณ ์

- ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะได้รับการประเมิน
สุขภาพจิตด้วยแบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต ในวัน
สัมภาษณ ์
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 

1. 0222 พท.บ.การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต 

44 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

- มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วย
กิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

- มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ ไมเ่จ็บป่วย
หรือเป็นโรคตดิต่อร้ายแรงหรือมคีวามผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย โดยข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทยว่าด้วยการก าหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิให้
เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2558 ระบุโรค
ต้องห้ามไว้ ดังนี้ 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่
ปรากฎอาการเป็นท่ีน่ารังเกยีจแกส่ังคม  2) วัณโรคในระยะ
อันตราย 3) โรคเท้าช้างในระยะทีป่รากฏอาการเป็นท่ีน่า
รังเกียจของสังคม 

4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 5) โรคตดิยาเสพติดให้โทษอย่าง
ร้ายแรง 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า 

- มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ า
กว่า 9 หน่วยกิต 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียน 7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์ รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 

2. 1400 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

80 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย ์– คณิต 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย ์– คณิต 

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
เฉพาะสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Portfolio และ รอบสอบคัดเลือก 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา รอบการรับด้วย Portfolio รอบรับด้วยการสอบคัดเลือก 

คณะเทคโนโลยี รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร/เกณฑ์การคัดเลือก 

1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรได้ใบ กว.) 

15 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย ์– คณิต 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายใน
ระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร 
โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 หรือเทียบเท่า แผนการเรยีน วิทย์ – คณิต 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้าย
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ 
สื่อสาร โทรคมนาคม หรือเทียบเทา่ 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

- ผ่านการสอบสมัภาษณ ์

2. 6303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 
(สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรได้ใบ กว.) 

15 - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายใน
ระดับชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขา
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม คอมพิวเตอร์ สื่อสาร 
โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

- ผ่านการเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการ หรือ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ตาม
จ านวนที่
เหลือจาก

รอบ 
Portfolio 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้าย
ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม 
คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

- ผลการเรยีนในระดับชั้นประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 2.30 

- ผ่านการสอบสมัภาษณ ์
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2566 
สาขาวิชาที่เปิดรับตรงทั่วไป 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวน
รับ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะเทคโนโลยี 

1. 0258 วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์ 40 
ส าเรจ็การศึกษาไมต่่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. 0255 วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 40 

3. 0265 วท.บ.อาหารและบริการ 40 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

4. 0257 วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 40 

5. 0264 วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 40 
- ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่า 

6. 0256 วท.บ.สัตวศาสตร ์ 30 

7. 0279 วท.บ.โยธาสถาปตัยกรรม 40 
8. 0263 วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 40 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย-์คณิต หรือ ศลิป์-ค านวณ  
9. 1301 วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 30 ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างยนต์ช่างกล
โรงงาน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

10. 6301 วศ.บ.อิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนตไ์ฟฟ้า 
(เทียบโอน) 

30 ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เทคนิคเครื่องกลช่างกลเกษตร เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ช่าง
อากาศยาน อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

11. 1308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 50 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
12. 6308 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (เทียบโอน) 50 ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
13. 1302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 40 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
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สาขาวิชาที่เปิดรับตรงทั่วไป 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวน
รับ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะเทคโนโลยี  

14. 6302 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 40 ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาช่างอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
15. 1305 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 30 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรอื เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือ 

16. 6305 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
(เทียบโอน) 

30 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หรือช่างกลโรงงาน ซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชา
เดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

17. 1307 วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 50 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย-์คณิต 
- ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกีย่วข้อง 
- ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือปรญิญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 

ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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สาขาวิชาที่เปิดรับตรงทั่วไป 

ล าดับ รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. 1501 ศป.บ.ศิลปกรรมพื้นถ่ิน 20 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือ 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
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สาขาวิชาที่เปิดรับตรงทั่วไป 

ล าดับ รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา จ านวน
รับ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. 0001 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศและสื่อใหม่) 40 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. 0003 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร) 40 

3. 0002 นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์) 40 
4. 0501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต 150 

5. 6501 บช.บ.บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 50 ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
6. 0420 ศ.บ.เศรษฐกิจดิจิทัล 50 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
7. 0428 บธ.บ.การจัดการ 80 
8. 6428 บธ.บ.การจัดการ (เทียบโอน) 80 ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
9. 0424 บธ.บ.การตลาด 100 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
10. 6424 บธ.บ.การตลาด(เทียบโอน) 50 ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
11. 0423 บธ.บ.การเงิน 50 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
12. 0409 บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 100 
13. 0427 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต  50 
14. 0447 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ) 50 
15. 0437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 50 
16. 6437 บธ.บ.บริหารธรุกิจบณัฑิต (แขนงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ) 

เทียบโอน 
50 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

17. 0410 บธ.บ.การจัดการการโรงแรม 100 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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ชื่อสาขาวิชา จ านวน
รับ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. 0305 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

2. 0337 ศศ.บ.ภาษาจีน 100 

3. 0340 ศศ.บ.ภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 30 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
- มีความสนใจด้านภมูิศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. 0302 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 100 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 3.40 

5. 0332 ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 40 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6. 0334 ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 100 
7. 1272 ศล.บ.ศลิปะการแสดง 50 

8. 1273 ศล.บ.ดนตร ี 40 
9. 1022 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) 40 
10. 1023 ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์(ออกแบบแฟช่ัน) 40 
11. 0901 น.บ.นิติศาสตร ์ 200 
12. 1151 รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์ 100 

13. 1277 ศล.บ.ทัศนศลิป์และการออกแบบ(ทัศนศิลป์) 40 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
- มีพื้นฐานทักษะด้านวิชาทัศนศิลป ์และการออกแบบนิเทศศลิป ์14. 1278 ศล.บ.ทัศนศลิป์และการออกแบบ(ออกแบบนิเทศศิลป์) 40 

15. 0325 ศศ.บ.การพัฒนาสังคม 60 - ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
- ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

1. 0233 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 
ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. 0220 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 150 

3. 0159 วท.บ.การจัดการอสังหารมิทรัพยแ์ละเทคโนโลยีอาคาร 40 
4. 0248 วท.บ.ฟิสิกส ์ 40 ส าเรจ็การศึกษาสายสามญั ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

5. 0249 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 40 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สาย วิทย์ – คณิต 

6. 0242 วท.บ.เคมี (เคมี) 40 
7. 0245 วท.บ.เคมี (อุตสาหกรรมเคมี) 40 

8. 0243 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 
9. 0221 วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40 

10. 0281 วท.บ.ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 40 
11. 0280 วท.บ.ชีววิทยา(ชีววิทยาท่ัวไป) 40 
12. 0282 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 
13. 0259 วท.บ.คณิตศาสตร ์ 40 
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ก าหนดการสอบ 
รอบ Portfolio 

วันที ่ เวลาสอบ วิชาสอบ คณะ / สาขาวิชา หมายเหต ุ

29 ต.ค. 65 09.00 – 16.30 น. สอบสัมภาษณ ์ - คณะครุศาสตร ์ทุกสาขาวิชา 
- คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์ 2 สาขา ได้แก ่
   1. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
   2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
- คณะเทคโนโลยี 1 สาขา ได้แก ่

1. วิศวกรรมไฟฟ้า 

- เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Portfolio มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ต้องน าใบตรวจร่างกายมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบ 

30 ต.ค. 65 09.00 – 16.30 น. ทดสอบความสามารถด้านกีฬา - คณะครุศาสตร ์ทุกสาขาวิชา 
- คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์ 2 สาขา ได้แก ่
   1. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
   2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
- คณะเทคโนโลยี 1 สาขา ได้แก ่
   1. วิศวกรรมไฟฟ้า 

เฉพาะผู้สมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ในรอบ Portfolio 

รอบสอบคัดเลือก 

วันที ่ เวลาสอบ วิชาสอบ คณะ / สาขาวิชา หมายเหต ุ

24 ธ.ค. 65 09.00 – 12.00 น. วิชาความรูพ้ื้นฐานทั่วไป คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

  วิชาสามัญ 7 วิชา - คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะวิทยาศาสตร์ 2 สาขา ได้แก ่
   1. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
   2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

  สอบสัมภาษณ ์ คณะเทคโนโลยี 1 สาขา ได้แก่    
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 13.30 – 15.00 น. วัดแววความเป็นคร ู คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา  
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รอบสอบคัดเลือก 

วันที ่ เวลาสอบ วิชาสอบ คณะ / สาขาวิชา หมายเหต ุ

25 ธ.ค. 65 09.00 – 12.00 น. ความถนัดด้านศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.ศิลปศึกษา อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ 
1. กระดานวาดภาพขนาด A3 
2. กระดาษส าหรับวาดเส้น และระบายสี จ านวน 2 แผ่น ขนาด A3 
3. อุปกรณ์วาดภาพระบายสีตามถนัด 

 09.00 – 16.00 น. ความถนัดทางด้านนาฏศิลป ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.นาฏศิลปศึ์กษา  

  ความถนัดทางด้านดนตรี 
ให้เลือกสอบ 1 ประเภท 

1. ดนตรีตะวันตก หรือ 
2. ดนตรีไทย 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.ดนตรีศึกษา 
 

ทดสอบโดยการส่งเป็นคลิปการแสดง (รายละเอียดในการส่งคลิปจะแจ้งให้ทราบใน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) 
รายละเอียดของคลิปวิดีโอ (ไม่จ ากัดความยาวคลิป) 
   1) แนะน าตนเอง 
   2) ส าหรับผู้เลือกเครื่องดนตรีตะวันตก บรรเลง C Major Scale และ A harmonic 
minor Scale ความเร็ว 120bpm เป็นตัวด า  
   3) อธิบายความหมายและหน้าที่ของครูดนตรี  
   4) บรรเลงเพลงที่ถนัด 1 เพลง 

  วัดสมรรถภาพทางกาย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.พลศึกษาและสุขศึกษา ให้ผู้เข้าสอบเตรียมชุดกีฬามาในวันทดสอบ 

26 ธ.ค. 65 09.00 – 16.00 น. ทดสอบความสามารถด้านกีฬา - เฉพาะผู้สมัครในโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ในรอบสอบคัดเลือก 

7 ม.ค. 66 09.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ ์ - คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 2 สาขาวิชา ได้แก ่
   1. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
   2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

- เฉพาะผู้มีรายชื่อสอบผา่นข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขยีนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องน า

ใบตรวจร่างกายมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ ์
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รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

------------------------------------------------------ 
                     เขียนที่.................................................................. 
         วันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................ 
 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล....................................................อายุ....... .........ปี 
เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ..............สถานที่เกิด...................................... .....จังหวัด .......................... 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าแพทย์ได้ลงผลการตรวจร่างกายครบทุกรายการ (ให้ลงรายการหลังจากแพทย์ลง
ความเห็นเรียบร้อยแล้ว และผลการตรวจที่ไม่ครบทุกรายการ อาจท าให้ท่านเสียสิทธิ์การผ่านผลการตรวจร่างกาย) 
ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์การรักษา 
เคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับ   สมอง   หัวใจ    กระดูก   อ่ืน ๆ ระบุ................................................... 
เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงข้ันเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ ............................................. ............................. 
เมื่อ พ.ศ. .............. ปัจจุบันมโีรคประจ าตัวและก าลังรับการรักษา คือ ........................................ ............................. 
ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา.......................................................นามสกุล.... ..............................................อายุ.....................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ............................................................................................ .......................... 
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ .................................................................................................................. ................. 
ชื่อมารดา.......................................................นามสกุล......................................... .....อายุ.....................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ............................................................................................ .......................... 
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................................................  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้อง

หรือเป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษา 
  

ลงชื่อ..............................................................ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
          (.............................................................) 
 
    ลงชื่อ..............................................................บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง 
          (..............................................................) 

 

 

ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผูก้รอก 
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว................................................นามสกลุ................................................ 

1. ตรวจร่างกายทั่วไป  

น้ าหนัก.............กก. ส่วนสูง............ซม. ความดันโลหิต...........................มม.ปรอท ชีพจร ...................... ครั้ง/นาที  

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ    ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ลักษณะแขนและมือ     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ลักษณะขาและเท้า     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
กระดูกและกล้ามเนื้อ     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
การออกเสียงพูด      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ลักษณะในช่องปาก     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ลักษณะผิวหนัง      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
โรคเรื้อน      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย    ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ระบบประสาท      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
โรคเท้าช้าง      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
โรคลมชัก      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
จมูก          ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ต่อมไทรอยด์         ปกติ   ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
ต่อมน้ าเหลือง         ปกต ิ  ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
โรคคนเผือก          ไม่เป็น    เป็น ระบุ............................................................. 
การท างานของหัวใจ        ปกติ       ผิดปกติ ระบุ....................................................... 
โรคจิต สุขภาพจิต  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ..........................  
                                                                              ............................................................................ 
 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ ที่ตรวจพบ ระบุ............................................................................................................. .............. 
........................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
แพทย์ผู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศิลป์เลขท่ี................................................. 
                (.........................................................)  วันที่.............................................................................. 
 

ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก  
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล............................................ 
 
 

2. ตรวจสายตา 
การมองเห็น (VA) ตาขวา     ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................
การตรวจตาบอดสี 
ให้ตรวจโดยให้นักเรียนอ่าน ISHIHARA PLATE อย่างน้อย 12 PLATES 
ผล : นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องจ านวน..........................................PLATES 
 

3. ตรวจการได้ยิน (Audiometry) 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา  ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซ้าย   ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
การได้ยินหูขวา         ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
การได้ยินหูซ้าย        ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
 

4. ตรวจทางรังสีวิทยา 
Chest X-rays    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ............................................................ 
ผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก (CHEST FILM PA : UP RIGHT) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การแปลผล      ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
 

5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย) 
Urine analysis (UA) 
Albumin    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Sugar     ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Sediments    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
ตรวจสารเสพติด  เช่น มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน หรืออ่ืนๆ  ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ....................................... 
UPT   Positive Negative ระบุ........................................................ 
Complete blood count (CBC) 
Hemoglobin    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Hematocrit    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
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ผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล............................................ 
 
Red blood cell morphology 

Anisocytosis    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Poikilocytosis   ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Hypochromia   ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Microcytosis     ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Macrocytosis    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

White blood cell count 
Neutrophil    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Basophl    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Eosinophil    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Lymphocyte    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Monocyte    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Platelets    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
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