ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง เรียกผู้มีรายชื่อสารองรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Quota)
--------------------------------------------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี ด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Quota) ไปแล้วนั้น โดยได้ขึ้นบัญชีรายชื่อสารองสาหรับผู้ผ่าน
การคัดเลือกไว้ บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอประกาศเรียกผู้มีรายชื่อตามที่แนบท้ายประกาศ
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาและขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดาเนินการดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
1 ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา โดยตรวจสอบรายชื่อได้ ทางเวปไซต์
http://ent.udru.ac.th
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศเรียกลาดับสารอง โดยเรียกเรียงตามลาดับ
ที่ขึ้นบัญชีสารองไว้ ตามจานวนผู้สละสิทธิ์ของแต่ละสาขาวิชา
2 รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษา โดยกรอกข้อมูล การรายงานตัว ผ่ านระบบ
ออนไลน์ ทางเวปไซต์ http://ent.udru.ac.th เข้าระบบติดตามการ
สมัคร
3 ช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม ผ่ า น QR CODE หรื อ ช าระที่ ง านคลั ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วัน เดือน ปี
17 – 19 พฤษภาคม 2564

17 – 19 พฤษภาคม 2564

17 – 19 พฤษภาคม 2564

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) กรณี
รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ อนุโลมให้นารูปถ่ายมาส่งได้ในวันเปิดภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่ามัดจาหอพัก 500 บาท)
คณะครุศาสตร์ 8,350 บาท
อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ารายงานตัวให้กับผู้ที่รายงานตัวไปแล้ว
ในทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

(รองศาสตราจารย์ฤทธิชัย พิลาไชย)
รองอธิการบดี
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์
ลาดับ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
25 21/04955 นาย
ร่มเกล้า
26 21/04979 นาย
พีระพัฒน์
27 21/09974 นาย
อนุพนธ์
28 21/08244 นางสาว
อุมารินทร์
29 21/07131 นางสาว
ผกาแก้ว
30 21/09582 นาย
ยศพล
31 21/08419 นางสาว
วิชัญญา
32 21/06612 นางสาว
อรอนงค์
33 21/06843 นาย
ยศพัทธ์
34 21/05826 นางสาว
ศศิกาญจน์
35 21/08084 นาย
พงศ์สิริ
36 21/08667 นางสาว
ภัทรวรินทร์

สกุล
บุตรโคตร
ท่าราชทัย
รักจันทร์
นามสมัย
นิวงษา
ศรีวรา
พนมภูมิ
ทรงทาสี
ลาหาญ
โคตรชนะ
งอกนาวัง
ศรีทา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา
ลาดับ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
สกุล
20 21/05572 นางสาว
อาทิตยา
จันทะแจ่ม
21 21/08341 นางสาว
วรรณณิศา เสียงหวาน
22 21/07563 นางสาว
ณัฏฐณิชา ศรีวิชา
23 21/07815 นางสาว
ศุภาวรรณ ศรชัย
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.ภาษาไทย
ลาดับ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
27 21/07568 นางสาว
ศรัณย์พร
28 21/08945 นาย
ตะวัน
29 21/04328 นาย
ชาคริต
30 21/09649 นางสาว
ปณิดา

สกุล
คาอ้อ
มาตย์สุวรรณ
กรีสอนคม
พรมเท่า
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ลาดับ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
27 21/09062 นางสาว
อาทิตยา
28 21/05852 นางสาว
ณัฎชา
29 21/09553 นางสาว
ชนิกานต์
30 21/06395 นางสาว
ปานกนก
31 21/04774 นาย
ทวีศักดิ์
32 21/07600 นางสาว
ศิรัญญา
33 21/07629 นางสาว
รัตนา

สกุล
ไชยเมืองพล
โยธากุล
ลาทอง
ขีดโนนโจด
ศรีดอน
ชินฝั่น
ก่อชัย

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.สังคมศึกษา
ลาดับ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
5 21/07294 นาย
อัษฎาวุธ
6 21/08095 นาย
พีรณัฐพงศ์

สกุล
ขอนจันทร์
ทะนามาตร

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ลาดับ รหัสสมัคร คานาหน้า ชื่อ
23 21/08395 นางสาว
ภัทรวิชดา
24 21/05743 นางสาว
ภัณฑิรา
25 21/07664 นางสาว
ธนพร
26 21/07092 นางสาว
วราพร
27 21/04941 นางสาว
ปิยพร
28 21/08183 นางสาว
นิตยา
29 21/09840 นาย
ณัฐวัฒน์
30 21/08261 นางสาว
อุไรวรรณ

สกุล
คามี
วรวิเศษ
สุทธิภักดิ์
เคหฐาน
โพธิปัด
คามุงคุณ
บางศิริ
ตะรุวรรณ

4

