
 
ปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(Document Version 7) 
************************** 

    รอบที่ 1. ประเภทโควตา เรียนดี  กิจกรรมดี  กีฬาดี  และคนดี ทุกสาขาวิชา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน เดือน ปี 

ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 10 มิ.ย. 65 

เปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา  ประชุมผู้บริหาร  อาจารย์แนะแนว  นักเรียนจากวิทยาลัย 
โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัด  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  บึงกาฬ  และกาฬสินธุ์ 

27 ก.ค. 65 

มหาวิทยาลัยออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566  

รอบที่ 1  ออกแนะแนวรูปแบบเปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา      1 – 31  ส.ค.65 

รอบที่ 2  ออกแนะแนวรูปแบบเปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา      7 - 17 พ.ย. 65 

1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์  http://register.snru.ac.th   27 ก.ค. – 18 พ.ย.  65  

พร้อมพิมพ์ใบแจ้งช าระเงนิจากระบบ  แล้วน าเอกสารไปยืน่ช าระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์      

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงไทย  หรือที่งานคลงั  ชัน้  1    
อาคาร  10  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ตามที่ระบุในใบแจง้ช าระเงิน   

2. ครูแนะแนวน าส่งใบสมัครที่อาคาร 10  ชั้น 1 ณ ห้องส านักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน 21 – 23 พ.ย. 65 

3. แยกเอกสาร (เพื่อตรวจสอบรายชื่อให้ตรงตามรายชื่อผูส้อบ) 24 – 30 พ.ย. 65  

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบวัดแววความเป็นครู 2  ธ.ค. 65 

5. สอบวัดแววความเปน็ครู เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี  และรายวชิา 5 วิชาหลัก 8 ธ.ค. 65 

6. ประชุมประมวลผล 14 ธ.ค. 65 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  16 ธ.ค. 65 

8. สอบสัมภาษณ์  เฉพาะโควตา เรียนดี กิจกรรมดี  กีฬาดี  และคนดี  21 ธ.ค. 65 

9. ประชุมประมวลผล 22 ธ.ค. 65 

10. ประกาศผลผู้ผา่นการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 23 ธ.ค. 65 

11. ส าหรับผู้ทีไ่ม่ผา่นการคัดเลือก  ให้เลือกสาขาใหม่ (เฉพาะสาขาที่เปิดรับเพิ่มเติมเท่านัน้) 27 – 28  ธ.ค. 65 
โดยไม่ต้องช าระคา่สมัครใหม่  

12. ยืนยันสิทธิ ์ 29 ธ.ค. 65 

13. รายงานตัว 8 – 12 พ.ค. 66 
 

รอบท่ี 2. ประเภทรับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน เดือน ปี 

1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://register.snru.ac.th    5 ม.ค. – 20 ม.ค. 66  
และช าระเงินผา่นแอพพลิเคชั่นของธนาคารผู้ให้บริการบนโทรศัพท์ (Mobile  Banking) ทุกธนาคาร  
ด้วยช่องทาง  QR  Code/Bar Code (ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ)  หรือที่งานคลัง  ชัน้  1    
อาคาร  10  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ตามที่ระบุในใบแจง้ช าระเงิน  

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบวัดแววความเป็นครู 23 ม.ค. 66 



3. สอบวัดแววความเปน็ครู เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี  และรายวชิา 5 วิชาหลัก 27 ม.ค. 66 
4. ประชุมประมวลผล 31 ม.ค. 66 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์  3 ก.พ. 66 
6. สอบสัมภาษณ์  8 ก.พ. 66 
7. ประชุมประมวลผล 10 ก.พ. 66 
8. ประกาศผลผู้ผา่นการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 14 ก.พ. 66 

9. ยืนยันสิทธิ ์ 24 ก.พ. 66 

10. รายงานตัว 8 – 12 พ.ค. 66 

รอบท่ี 3  ประเภทรับตรงทั่วไป   
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://register.snru.ac.th    29 ธ.ค. 65 – 12  พ.ค. 66 

และช าระเงินผา่นแอพพลิเคชั่นของธนาคารผู้ให้บริการบนโทรศัพท์ (Mobile  Banking) ทุกธนาคาร  
ด้วยช่องทาง  QR  Code/Bar Code (ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ)  หรือที่งานคลัง  ชัน้  1    
อาคาร  10  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  ตามที่ระบุในใบแจง้ช าระเงิน  

2. ยืนยันสิทธิ์ (ออนไลน)์ 5 ม.ค. 66 – 12  พ.ค. 66 
3. รายงานตัว 8 – 12 พ.ค. 66 

หมายเหตุ: รอบที่ 3 ประเภทรับตรงทั่วไป  สามารถสมัครโดยไม่ต้องสอบ   
             ส่งคะแนนผลการเรียน  4  ภาคเรียน  เกรดเฉลี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

 
         ข้อมูล ณ วันที ่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
         แก้ไขข้อมูล ณ วันที่  5 มกราคม   พ.ศ. 2566  เวลา 11.00 น. 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม  
      – รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐาน  และถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาใหม่ วันที่  8 – 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 

      – รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐาน  และถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) วันที่  11 – 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 

      – ปฐมนิเทศ วันที่  22 – 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 

                – เปิดภาคเรียน 1/66 วันที่ 6  มิถุนายน  พ.ศ. 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  งานรบัเข้านักศึกษา 


