2. รอบที่ 2 โควตา (Quota)
ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
1 ก.พ. 64 - 19 มี.ค. 64
รับสมัคร โดยยื่นสมัครที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ สมัครและส่ง
เอกสารผ่านระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th
2 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีสมัครในสาขาวิชาที่มีการทดสอบความถนัดเฉพาะ
สาขาวิชาเพิ่มเติม
10 - 11 เม.ย. 64
ทดสอบความถนัดเฉพาะสาขาวิชา
3 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
7 พ.ค. 64
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ Clearing House
10 – 11 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House
12 – 13 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ ในระบบ ทปอ.
14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
14 – 21 พ.ค. 64
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th หรือที่ Fan Page : UDRU ENT

ประเภทการรับสมัคร (ในแต่ละรอบการสมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท)
1. ประเภททั่วไป
2. ประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิชาสอบ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และวิชาสอบ ได้จาก
ตารางแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททั่วไป
1.1 เป็ น ผู้ กาลั งศึกษาหรื อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลั งศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้กาลังศึกษาภาคเรียน
สุดท้ายหรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะที่ ส าขาวิช าก าหนด ซึ่ ง สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา
2.1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2
2.2 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
2.3 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถดี เ ด่ น ด้ า นกี ฬ า ชนิ ด กี ฬ า ดั ง ต่ อ ไปนี้ กรี ฑ า ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล
ยิงปืน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด

เทควันโด แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้า แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมาก-ฮอส ครอส
เวิร์ด และอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564 โดยผู้สมัครดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และกรอกใบสมัครผ่านทาง http://ent.udru.ac.th/
2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
3. ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
4. นาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
3.1 ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณียังไม่จบการศึกษาใช้ 5 ภาคเรียน กรณีจบการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคเรียน ถ่าย
เอกสาร 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3.2 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา กรณีสมัครประเภทกิจกรรมเด่น
ด้านกีฬา
3.4 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ชาระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครที่
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ
2) สมั ค รผ่ า นทางระบบออนไลน์ http://ent.udru.ac.th ผู้ ส มั ค รสามารถช าระ
ค่าสมัครด้วย QR CODE โดยชาระเงินผ่านทาง application ธนาคารใดก็ได้

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
PAT ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. ครบทุกรายวิชาตามข้อกาหนดของแต่ละสาขาวิชา
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
2. ผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบ
ความถนัดเฉพาะด้าน)
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. กรณีผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ กรณีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องผ่านการ
ตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม (แนบท้ายประกาศ) และนามาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบ
เคลียร์ริ่งเฮาส์ และรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ตามปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หากไม่ดาเนินการ
ตามวันที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

