
คําแนะนําสาํหรับนักศึกษาใหม ่คาแนะนาสาหรบนกศกษาใหม 

มหาวทิยาลัยอบลราชธานีมหาวทยาลยอุบลราชธาน

ปี ึปกีารศึกษา 2559

การรายงานตัวนักศึกษาใหม ่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน

้ ่ ิ ั ึ ใ ่การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาใหม่

รวบรวมโดย งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มีนาคม 2559



กําหนดการที่สําคัญที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ
  การกําหนดรหัสประจําตัวให้นักศึกษาใหม่ 

     มหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษาใหม่ ภายหลังจากที่

นักศึกษาใหม่ได้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 

ตามปฏิทินการศึกษากําหนด 

้  การกรอกประวัตินักศึกษาผ่านระบบกรอกประวัติออนไลน์ที่ www.entry.ubu.ac.th ตั้งแต่

บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ั ั ึ้ ี ั ึ ใ ั ี่  การรับรายงานตัวขึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที 25-26 กรกฎาคม 2559           

(ศึกษากําหนดการของแต่ละคณะในแต่ละวันตามกําหนดการของงานทะเบียนฯ อีกครั้ง)

่ ่  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และพบอาจารย์ที่ปรึกษารวมทุกคณะ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

  กําหนดเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

  กําหนดการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอนรายวิชาผ่านระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ 

(www.reg.ubu.ac.th)  ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 

่ โ ื่ ้ ั้ ี่  กําหนดการเพิม-ถอนรายวิชา โดยการยืนคําร้องตามขันตอนทีกําหนด                                 

ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 



ขั้นตอนในการกรอกประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 

www entry ubu ac thwww.entry.ubu.ac.th

ตัวอย่างการกรอก

ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2559

กรอกเลข

ป ํ ัประจาตว

ประชาชน/       

วันเดือนปีเกิด/

เลขที่ใบสมัคร



แก้ไข/บันทกึเพิ่มเติมประวัตินักศึกษาใหม่ 2559แกไข/บนทกเพมเตมประวตนกศกษาใหม 2559

จะปรากฏ

รหัสประจําตัวรหสประจาตว

นักศึกษา

ใช้ในการลงทะเบียน

เรียนที่ 

www.reg.ubu.ac.th



หน้าจอแสดงผลการดําเนินการ

ให้พิมพ์ใบรายงานตัวและแบบฟอรม์ ม อบ  3 20 PDFใหพมพใบรายงานตวและแบบฟอรม ม.อบ. 3.20 PDF

นักศึกษาสั่งพิมพ์และใช้เป็นหลักฐานในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่          

ในวันที่ 25-26 ก.ค. 2559  (ให้สั่งพิมพ์ลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ)

ส่วนกําหนดระยะเวลาตามกําหนดแต่ละคณะ)



ตัวอย่าง ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่



ตัวอย่าง  ม.อบ.3.20 เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา



 เอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหมท่ี่ต้องนําส่งในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา เอกสารประกอบการรายงานตวนกศกษาใหมทตองนาสงในวนขนทะเบยนนกศกษา

(25-26 กรกฎาคม 2559) 

1  แบบรายงานประวัตินักศึกษาใหม่ (บันทึกและกรอกผ่านระบบคัดเลือกที่ 1. แบบรายงานประวตนกศกษาใหม (บนทกและกรอกผานระบบคดเลอกท 

WWW.ENTRY.UBU.AC.TH ) จํานวน 1 ชุด

2  สําเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ ) ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ชด2. สาเนาใบรายงานผลการเรยน (ปพ.) ทสาเรจการศกษา จานวน 1 ชุด

3. สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 

4  อื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยัฯ ที่เกี่ยวขอ้ง4. อนๆ ตามประกาศของมหาวทยาลยฯ ทเกยวของ

 ** ทัง้นี้ ให้นักศึกษาใหม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตามวัน / เวลาที่ มหาวิทยาลยั

กําหนด และจัดเตรียมเอกสารตามประกาศของงานทะเบียนฯ ที่เกี่ยวขอ้ง เท่านั้น **กาหนด และจดเตรยมเอกสารตามประกาศของงานทะเบยนฯ ทเกยวของ เทานน 

     

      ติดต่อสอบถามไดโ้ดยตรงทีง่านทะเบียนนักศึกษา  กองบริการการศึกษา        ตดตอสอบถามไดโดยตรงทงานทะเบยนนกศกษา  กองบรการการศกษา  

โทร 045-353117-8  หรือ เคาท์เตอร์ R&E ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา    



การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่

1 นศ ใหม่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 1.นศ.ใหม ลงทะเบยนเรยนรายวชา/เพมรายวชา/

เปลี่ยนกลุ่มการเรียน ชําระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาผ่านธนาคาร-ไปรษณีย์  

ระหวางวนท 28 กรกฎาคม – 5 สงหาคม 2559 

การลงทะเบียน/เพิ่ม-ลดรายวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว

สามารถดาํเนินการได้ผ่านระบบออนไลน ์ที่ 

www.reg.ubu.ac.th  

** สําหรบั นศ.กองทุนกู้ยมืฯ (กยศ.)ไม่ตอ้งชําระเงิน        

หากค่าหนว่ยกิตเกินวงเงินก้  ที่ได้รบัใหช้ําระเงินส่วนที่เกินหากคาหนวยกตเกนวงเงนกู  ทไดรบใหชาระเงนสวนทเกน

ในภาคการศึกษาถัดไปไม่ตอ้งเสียค่าปรบั

2 ศ ิ่ ิช / ป ี่ ่ ี             ้ ไ ้ ั ็ ช ์ป ํ ชิ2.นศ.ขอเพมรายวชา/เปลยนกลุมการเรยน            

(ยื่นคาํรอ้ง)และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผ่านธนาคาร-ไปรษณีย์ 

ตองไดรบความเหนชอบจากอาจารยประจาวชาและ

อาจารยท์ีป่รึกษาก่อนดําเนินการ

    ** นศ.จะไม่ไดร้บัการอนมุัตใิห้ลงทะเบียนเรียนหากพ้น

ระหว่างวันที่  8-11 ส.ค. 58 กําหนด ยกเว้น เหตุจําเป็นใหอ้ยูใ่นข้อวินิจฉัยของ

อธิการบด ี***

งานทะเบยีนนักศึกษา กองบริการการศึกษา  โทร เบอรโ์ทรศพัท ์: 045-353117, 045-353118



การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา 

(สําหรับนกัศึกษาใหม่) 

ิ ั / ื /ปี ส ี่กจกรรม วน/เดอน/ป สถานท

นักศึกษา โควตา/Admissions/ ตามประกาศของสํานัก สํานักงานหอพกั

โครงการพิเศษ  รายงานตัวเข้า

หอพัก ประจําปีการศึกษา 2558 

ทรัพย์สินฯ โปรดศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

นักศึกษา 

โทร :

ที่ สํานักงานหอพักนักศึกษา 

(สําหรับ นศ.ที่จองหอพัก

http:ubu.ac.th/web/pnr 045-353089

045-353061-2

นักศึกษาและชาํระเงินแล้ว ส่วน 

นศ.ที่ยังไมไ่ด้จองหอพัก นศ.

โทรสาร :

045-353089

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

website)  

Website สํานักงานทรัพย์สิน http://www.ubu.ac.th/web/pnr


