
 
ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ก าหนดระยะเวลา การด าเนินงาน หมายเหตุ 

รอบที่ ๑ โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  
และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ 

  คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
๑) เกรด ๔ ภาคเรียน 
๒) ตัดสิทธิ์ Admissions ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย/์ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์   
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ ์ 
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ช าระเงินยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษาฯ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีสง่รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์

การคัดเลือกระบบรับผา่นสว่นกลาง (Admissions)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รอบที่ ๒ โควตาพื้นที ่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 

๑) เกรด ๔ ภาคเรียน 
๒) นร.ที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษจะถกู 
ตัดสิทธิ์ก่อนประมวลผล 

  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย/์ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต ์
www.entry.ubu.ac.th 

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ ์ 
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ช าระเงินยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ 
ธนาคารไทยพาณิชยท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษาฯ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีสง่รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์

การคัดเลือกระบบรับผา่นสว่นกลาง (Admissions)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ  โควตาพื้นที่ แบ่งการรับสมัครตามพื้นที่ต่างๆ ดังนี้  
 ๑. พื้นทีภ่าคอีสาน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ใสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด                
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี 
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
 ๒. พื้นที่ภาคอื่น ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอื่นๆ ท่ัวประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๐ จังหวัด                           
เพื่อให้มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  

http://www.entry.ubu.ac.th/
http://www.entry.ubu.ac.th/


 
 

        ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ก าหนดระยะเวลา การด าเนินงาน หมายเหตุ 
รอบที่ ๓ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การสมัครด้วยตนเอง และสง่เอกสารการสมัครทางไปรษณยี ์
 

คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
*อยู่ระหว่างการพิจารณา  
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ            
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รอบที่ ๓ โควตารับตรงทั่วไป 
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
๑) เกรด ๕ ภาคเรียน 
๒) ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ  
เกรด ๕ - ๖ ภาคเรียน  
(คุณสมบัติหลักสูตรก าหนด) 
 

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย/์ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์ 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๐-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ช าระเงินยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษาฯ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีสง่รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์

การคัดเลือกระบบรับผา่นสว่นกลาง (Admissions)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รอบที่ ๓ โควตาพื้นที่ และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสชัศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  
และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ 

คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
๑) ใช้เกรด ๕ ภาคเรียน  
๒) ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ  
(คุณสมบัติหลักสูตรก าหนด) 
๓) ตัดสิทธิ์ Admissions และ กสพท. 
 

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย/์ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์ 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download แบบฟอร์มช าระเงนิ และติดต่อช าระเงนิที่
ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณชิย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

หมายเหตุ   
โควตารับตรงทั่วไป รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีอยู่ในทุกจังหวัดของทุกพื้นท่ีในประเทศไทย 

http://www.entry.ubu.ac.th/
http://www.entry.ubu.ac.th/


 

ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ก าหนดระยะเวลา การด าเนินงาน หมายเหตุ 
รอบที่ ๔ โครงการพิเศษ (คณะเภสัชศาสตร์) 

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
๑) นร.ที่ก าลังศึกษา ใช้เกรด ๕ ภาค
เรียน ส่วนทีส่ าเร็จการศึกษา ใชเ้กรด  
๖ ภาคเรียน  (คุณสมบัติหลักสตูร
ก าหนด) 
๒) ใช้คะแนน GAT/PAT  
(คุณสมบัติหลักสูตรก าหนด) 
๓) ตัดสิทธิ์ Admissions 

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ช าระเงินคา่สมัครผา่นธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์ 
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๑-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ช าระเงินยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษาฯ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีสง่รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อตัดสิทธิ์

การคัดเลือกระบบรับผา่นสว่นกลาง (Admissions)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รอบที่ ๕ โควตารับตรงพยาบาลศาสตร์ 
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
๑) ใช้เกรด ๖ ภาคเรียน 
(คุณสมบัติหลักสูตรก าหนด) 
๒) ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ  
คะแนน O-NET (คุณสมบัติหลกัสูตร
ก าหนด) 

๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ช าระเงินคา่สมัครผา่นธนาคารธนาคารกรุงไทย                
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์ 
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๒๐-๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ช าระเงินยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

รอบที่ ๖ ระบบรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) 
๒๐-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัครทางเว็บไซต ์www.aupt.or.th ส่งรายชื่อนร.โควตาทุกประเภท 

การรับตัดสิทธิ์ Admissions 
*ก าหนดการตรวจสอบจาก ทปอ.  
อีกคร้ัง 

๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 
ทางเว็บไซต ์www.aupt.or.th 

๒๓-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

http://www.entry.ubu.ac.th/
http://www.entry.ubu.ac.th/


 

ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ก าหนดระยะเวลา การด าเนินงาน หมายเหตุ 
รอบที่ ๖ โครงการพิเศษ (วิศวกรรมศาสตร์) 

๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๓๐ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  คุณสมบัติ/เงื่อนไขเฉพาะ 
๑) นร.ที่ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๖  หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) (คุณสมบัติหลักสูตรก าหนด) 
 

๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๓๑ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ 

ช าระเงินคา่สมัครผา่นธนาคารธนาคารกรุงไทย                
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ ์ทุกคณะ/หลักสูตร 
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๒๕-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ช าระเงินยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา ทีธ่นาคารกรุงไทย หรือ  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

 

หมายเหตุ 
 

๑. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและยืนยนัสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาฯแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทุกประเภทการรับของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และจะถูกตัดสิทธิร์ะบบรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ตามขั้นตอนต่อไป และหากผู้สมัครประสงค์จะสมัครระบบรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) ของสมาคมอธิการบดี                
แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ ผู้สมัครจะต้องด าเนินการสละสทิธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
ภายในวันเวลาที่มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 

 

๒. เพิ่มเติมคณะเภสัชสาสตร์ ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
รายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓. ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา 
๔.๑ การรับสมัครสอบคัดเลือกเฉาะทาง Internet ๑-๓๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ ช าระเงินค่าสมัคร ๑ ส.ค. - ๕ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ประมาณวนัที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔.๓ สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ ๒๐-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔.๔ ส่งรายชื่อไปให้ สอท./ทปอ. เพื่อ Clearing house ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔.๕ นักเรียนยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัที่ได้รบั
คัดเลือกผ่านระบบ Clearing house 

ตามประกาศ สอท./ทปอ. 

http://www.entry.ubu.ac.th/

