ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา รอบที่ 3
ในคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2564
--------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2564 รอบที่ 3 ในคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ไปแล้วนั้น บัดนี้การ
ดาเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์รายงานตัว
เข้ า ศึ ก ษา ตามรายชื่ อ ที่ แนบท้ า ยประกาศนี้ และขอให้ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ ดั ง กล่ า วรายงานตั ว เพื่ อ เข้ า ศึกษา
โดยตรวจสอบรายชื่อได้ทางเวปไซต์ http://ent.udru.ac.th ภายในวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2564
และผู้มีรายชื่อขึ้นบัญชีสารอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะเรียกรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ภายในวันที่
27 - 30 พฤษภาคม 2564 โดยเรี ยกเรี ยงตามลาดั บ ที่ขึ้น บั ญชี สารองไว้ ตามจานวนผู้สละสิทธิ์ โดย
ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเวปไซต์ http://ent.udru.ac.th
สาหรับผูไ้ ม่มรี ายชื่อในประกาศนี้ สามารถสมัครเพื่อเข้าศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่ม และกรอกใบสมัครได้ทางเวปไซต์ http://ent.udru.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้เข้าศึกษาเพิ่ม ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สามารถสมัครพร้อมชาระเงินรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาได้ โดย
มหาวิทยาลัยจะปิดรับรายงานตัว ในสาขาที่มีผู้รายงานตัวเต็มตามจานวนรับแล้ว
การรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้ ที่มีร ายชื่อ มีสิ ทธิ์ร ายงานตัว เข้าศึกษา ต้องกรอกข้อมูล ประวัตินักศึกษาผ่ านทางระบบออนไลน์
http://ent.udru.ac.th ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวแนบหลักฐานประกอบการรายงานตัว
นามายื่นในวันรายงานตัว โดยสามารถยื่นรายงานตัวพร้อมชาระเงินได้ ที่มหาวิทยาลัยฯ หรือรายงานตัวผ่าน
ระบบออนไลน์ และชาระเงินโดยสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร ผู้ที่
ไม่ดาเนินการตามกาหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานประกอบการรายงานตัว (สามารถอัพโหลดเอกสารผ่านระบบการรายงานตัวแบบออนไลน์ได้)
1. ใบรายงานผลการเรียน ถ่ายเอกสาร 2 ชุด กรณียังไม่จบการศึกษาให้นาหลักฐานที่แสดงการสาเร็จ
การศึกษามาส่ง ที่งานทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ชุด
3. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่ามัดจาหอพัก 500 บาท)
1. คณะครุศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล) 8,350 บาท
2. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล 13,350 บาท
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 22,850 บาท
อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ารายงานตัวให้กับผู้ที่รายงานตัวไปแล้ว
ในทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

(รองศาสตราจารย์ฤทธิชัย พิลาไชย)
รองอธิการบดี
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คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04781 นางสาวอมลรดา คาดี
2 21/05029 นางสาวอัจฉรา สุวรรณแสง
3 21/05756 นางสาวมัญฑิตา คากันยา
4 21/06812 นางสาวเขมมิกา คาแปล
5 21/07217 นางสาวจีรวรรณ ศรีเดช
6 21/07376 นางสาวจิราวรรณ สะอาดดี
7 21/07517 นางสาวณัฐกานต์ พิสัยกุล
8 21/07617 นางสาวปณิศา แสนสมบัติ
9 21/07967 นางสาวพจนิน จันทร์ขันตี
10 21/08068 นางสาวลออ ศรีชัยมูล
11 21/09626 นางสาวประกายการณ์ สมวงศ์
12 21/10269 นางสาวกมลวรรณ เกษตรพันธุ์
13 21/10497 นางสาวนิศาชล มูลคม
14 21/10517 นางสาวจิรารัตน์ ใสสว่าง
15 21/10560 นางสาวอธิติยา ชาริโท
16 21/10671 นางสาวชลธิชา สุธน
17 21/10708 นางสาวกนกพร ต้นน้อย
18 21/10726 นางสาวพุทธรักษา เพ็งธรรม
19 21/10833 นางสาวพิชชาพร บุระพันธ์
20 21/10840 นางสาวปฐมาวดี ไปพบ
21 21/10873 นางสาวณัฐณิชา สินธุวาปี
22 21/10947 นางธัญลักษณ์ ใจซื่อ
23 21/10950 นางสาวศิริวนันท์ จันบุดดี
24 21/10999 นางสาวปิยะธิดา รูปสะอาด
25 21/11000 นางสาวจารุวรรณ์ เพชรนาค
26 21/11025 นางสาวจิดาภา พิมศร
27 21/11091 นางสาวอภิสรา เบ้าคา
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04624 นางสาวพรชิตา พูลเพิ่ม
2 21/05115 นายอภินันท์ ทรัพย์พินิจ
3 21/09546 นางสาวรินมณี จักรเสน
4 21/10496 นายอภิวัฒน์ พิมพา
5 21/10983 นายจักราช ชัยยันติ
6 21/11075 นายวุฒิพงษ์ สอพิมาย
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/06224 นางสาวขวัญชีวา พาแกดา
2 21/06308 นางสาวอินทิรา เพ็งกระโจม
3 21/08163 นางสาวธัญพิมล ป้องพา
4 21/09895 นางสาวธัญชนก แสงศิลา
5 21/11014 นางสาวศิริภัสสร ศรีโอษฐ์
6 21/11092 นางสาววณิชยา ชัยเชษฐ์
7 21/11099 นายธนากร ยตะโคตร
8 21/11100 นางสาวเนตรนภา พันธุกาง
9 21/11104 นายพิเศษ แก้วคาสอน
10 21/11120 นางสาวจิตรวรรณ เพียพล
11 21/11141 นางสาวกัลยา ผูกพันธ์
12 21/11153 นายไชยวัฒน์ พันศรี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/05805 นายทินภัทร ปัญจพันดร
2 21/07071 นายธนาธิป สบายใจ
3 21/07548 นายชิดชัย อุตปา
4 21/08602 นางสาวมานิตา แก้วสมศรี
5 21/10992 นางสาววิภาวัส สุขเอี่ยม
6 21/11138 นางสาวสุจิพร งานสาเร็จ
7 21/11201 นางสาวภาณุมาส โสดาวัตร
8 21/11208 นายพลพศุตม์ จราฤทธิ์
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04964 นางสาวกมลชนก ชินบุตร
2 21/06238 นางสาวชาธิมากานต์ สีชมภู
3 21/07342 นางสาววชิราภรณ์ ภูมิเพ็ง
4 21/08946 นางสาวสรัลนุช มั่นคง
5 21/09128 นางสาวสิราวรรณ บุญเกื้อ
6 21/11086 นางสาวอิงอร ใสสุวรรณ
7 21/11139 นางสาวปาริชาต กาหลง
8 21/11140 นางสาวเจนนิสา พันชนกกุล
9 21/11184 นายจารุวิทย์ มะรัตน์
10 21/11187 นางสาวสิริกัลยา โทอาสา
11 21/11209 นางสาวทิพวรรณ เวียงชง
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04994 นางสาวอรวรรณ ช่วงรังษี
2 21/05033 นางสาวกุลวรรณ สกุลหูฮา
3 21/05632 นางสาวนิรภา ดวงภักดี
4 21/06541 นางสาวณภัทร เขตผดุง
5 21/06985 นางสาวกัญชพร ไชยราช
6 21/07721 นางสาวกินิตา สัพโส
7 21/08562 นางสาวภัทรลดา ศรีลาวงค์
8 21/09196 นายชาติชาย สาราญ
9 21/10793 นางสาวมยุรฉัตร เสมอไวย์
10 21/11186 นางสาวบัวชมพู พิระชัย
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.อ.บ.เครื่องกล
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/10897 นายพงศกร เสาร์วงษ์
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04661 นางสาวพิชชาภา แสงศิลา
2 21/05330 นางสาวศิริพร กันทะหล้า
3 21/07386 นายพรพินิต โพธิ์ทิพย์
4 21/09458 นางสาวธีรตา รุจิเวชวงษ์
5 21/11059 นางสาวปวีณา บัวชัย
6 21/11067 นางสาวพรพรรณ แก้วโวหาร
7 21/11200 นางสาวเบญญทิพย์ ศรีมงคล
สารอง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/07422 นายณัฎฐชัย ใจประสาน
2 21/11175 นางสาวศุภรัตน์ ทัศพันธ์
3 21/07534 นางสาวกังสดาล พันธุกาง
4 21/11144 นางสาววรินยุพา เหมืองทอง
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/09541 นางสาวธันย์จิรา ฐิติเจริญภัทร
2 21/09542 นางสาวศิริญา คาทอง
3 21/10982 นางสาวพลอยวรินทร์ แห้วใต้
4 21/10986 นางสาวพอฤทัย สมบูรณ์
5 21/11082 นายพีรวัฒน์ เถื่อนสมบัติ
6 21/11085 นายวัชรกิตต์ นารีสา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04569 นายขัตติยะ แสงทอง
2 21/04806 นายศุภกิจ นันตะสูตร
3 21/05093 นางสาวเกศสุดา แวงมล
4 21/08140 นางสาวบัณฑิตา ภูทามา
5 21/10561 นายอาทิตย์ โสดา
6 21/10683 นางสาวพิมพ์ชนก คาแก้ว
7 21/11137 นายพงษ์ปิติ สาเภาดี
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04764 นายปรมินทร์ สาเภา
2 21/05165 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีรักษา
3 21/05536 นางสาวจุฑามาศ วงค์จรัส
4 21/05779 นางสาวมุทิตา วงค์เจริญ
5 21/07058 นายเสฎฐวุฒิ พันธ์ฆ้อง
6 21/07666 นางสาวนิรบล หล้าสรวย
7 21/07668 นายสถาพร พาสัญจร
8 21/10515 นางสาวสุภารัตน์ ทมถา
9 21/10694 นายสัตตบุษย์ นาสมวงศ์
10 21/10720 นางสาวชุติกาญจน์ อุตรมาตย์
11 21/10799 นางสาวชนาพร ฉิมมะลี
12 21/10906 นายเมธิน ราตรีหว่าง
13 21/11053 นางสาววรรณวิภา เจริญรส
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04520 นายศุภกานต์ ประสงค์ศิลป์
2 21/04554 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา
3 21/05742 นางสาวณัฐริกา อุทาทิน
4 21/07420 นางสาวเมธาวี โสดาพรม
5 21/07587 นายกิตติวัฒน์ ตราชู
6 21/07733 นางสาวนันทิดา จันทรเสนา
7 21/08417 นายสุทธิพงษ์ คาโคตร
8 21/08511 นายชัยสิทธิ์ ผิวผ่อง
9 21/08549 นางสาวกัญญารัตน์ จะปิ่นครบุรี
10 21/09149 นายยุทธพงษ์ สัตย์ธรรม
11 21/09372 นางสาวชลดา ถาดง
12 21/09949 นางสาวธัญชนก ชามะลิ
13 21/10605 นางสาวสุกัญญา แจ่มสุวรรณ์
14 21/10801 นายน้าเชี่ยว กองเงิน
15 21/10867 นายฉกรรจ์ แสงไว
16 21/10916 นางสาวสุพรรณิภา พิมพ์จันดา
7

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ต่อ)
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
17 21/11046 นายธีรภัทร วงค์ชา
18 21/11071 นายอินทุวัฒน์ แซ่ตั้ง
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04355 นางสาวณัฐสิรีพร แสนทอง
2 21/04411 นางสาววรัญญา พลตื้อ
3 21/04650 นายจักราวุธ เหลี่ยมจัตุรัส
4 21/05549 นายปาณัสม์ โคตรโสภา
5 21/05566 นางสาวฐิติวรดา ศาลาน้อย
6 21/06171 นายปรมินทร์ บัวสิงห์
7 21/06689 นายธีรศักดิ์ ธนะคาดี
8 21/07309 นายชัยชนะ มรรครมย์
9 21/07399 นางสาวลลิตา วรรณศิริ
10 21/08185 นายศรศักดิ์ พลเขตร์
11 21/08191 นายพุฒิพงษ์ ขิลาทาน
12 21/08320 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โคกสถาน
13 21/08355 นายสุทธิศานต์ แสงสว่าง
14 21/08449 นายอนุภัทร วงษ์นนท์
15 21/08477 นายธนทิพย์ รักขุมแก้ว
16 21/09332 นางสาวธิติยาภรณ์ ยวนใจ
17 21/09497 นางสาวอรกัญญา โพธินา
18 21/09864 นางสาวเพ็ญพิชชา นาเมืองรักษ์
19 21/10480 นายธนชัย ยี่สารพัฒน์
20 21/10779 นางพรทิพย์ ปุริมา
21 21/10784 นางสาวจุฑามาศ กินนอน
22 21/10874 นายชนะจิตร พานิชย์
23 21/10949 นายทักษิณ แหลมคม
24 21/11058 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกิด
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/04394 นางสาวนิตยรักษ์ เนตรพุทรา
2 21/04643 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณภา
3 21/04803 นายธรรพ์ณธร พันลพาภักดิ์
4 21/05333 นางสาวศศิกาญน์ แก้วยศ
5 21/05851 นางสาวญาโณทัย รักญาติ
6 21/06523 นางสาวสุภาวดี เมืองแสน
7 21/06608 นางสาวเจนจิรา พลางวัน
8 21/07498 นางสาววริศรา วงศ์ศิลป์
9 21/07549 นายณัฐวุฒิ สุขศาลา
10 21/07633 นางสาวศศิธร หวานจิต
11 21/07671 นางสาวรินรดา ปัญญาเมา
12 21/07711 นายปิยะวัฒน์ เพ็ชรแสงใสย์
13 21/07747 นางสาวธิตินันท์ ศิริมนตรี
14 21/09500 นางสาวสุภชา พิมหา
15 21/09883 นางสาวรัตนาวลี พันธุภา
16 21/09959 นายสิรธีร์ ไวยฉัยยา
17 21/10596 นางสาวสิริธร คาวงษ์
18 21/10771 นางสาวจริญา ศรีประไพ
19 21/10782 นางสาววรรณภา แอ่งสุธา
20 21/10789 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุวรรณ
21 21/10791 นางสาวพันธิภา เสนาพันธ์
22 21/10835 นางสาวกมลพัชร คาภูษา
23 21/10891 นางสาวเจริญภรณ์ ปัดไธสง
24 21/10943 นางสาวคณิตา บารุงพงศ์
25 21/10973 นางสาวอรัญญา อังกาพย์
26 21/11004 นางสาวธิดารัตน์ ประวัณณา
27 21/11030 นางสาววรรณภรณ์ ทองไชย
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (ต่อ)
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
28 21/11077 นางสาวศุภาภรณ์ วงค์กะโซ่
29 21/11202 นางสาวศศินา เหล่าวงษา
สารอง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
ที่ รหัสสมัคร ชื่อ - สกุล
1 21/07346 นางสาวปภาวรินทร์ โพชน์พรมราช
2 21/10885 นางสาวรัตน์ติพร เกียรตินอก
3 21/07417 นางสาวพร้อมพร ภักดีวิเศษ
4 21/08210 นางสาวจีรญา ประทุม
5 21/04389 นางสาวสุภาวดี ชื่นอิสรา
6 21/10890 นางสาวชลธิชา อินแสง
7 21/07426 นางสาวสุภาภรณ์ เมืองไฟ
8 21/11034 นางสาวพัชราภรณ์ ยิ่งยงค์
9 21/04474 นางสาวเบญจพร บรรพต
10 21/10914 นางสาวภักดีพร โคตรภักดี
11 21/06413 นางสาวพรทิพา มูลเพ็ญ
12 21/07527 นางสาวภัทราพร บุญสิทธิ์
13 21/09333 นางสาวเยาวลักษณ์ มาลัย
14 21/06240 นางสาวสุวัจนี ชัยสงค์
15 21/07431 นางสาวนุชธิดา แสนณรงค์
16 21/07387 นางสาวกฤษติกา สมนึก
17 21/10899 นางสาวจารุวรรณ บุตรหา
18 21/10870 นางสาวจิราภรณ์ ขันตรีสะพังหลวง
19 21/10901 นางสาวจิราวรรณ บุตรหา
20 21/10772 นางสาวศรัญญา วงศ์คาจันทร์
21 21/10909 นางสาวปรัชญาพร พังพี
22 21/10757 นางสาวทัศสุดา กลิ่นปทุมทิพย์
23 21/05024 นางสาวสุปราณี บัวสกุล
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