
 
ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ก ำหนดระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน ประเภทโควตำ 

รอบที่ ๑ 
๑ กรกฎาคม - ๒๐ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การรับสมัครกรอกใบสมัครผ่านที่เว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th และสง่เอกสารการสมัครทางไปรษณยี์ 

๑. โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๑.๑ โควตาเรียนดีชนบท 
  ๑.๒ โควตารักษ์เกษตร 
  ๑.๓ โควตาโอลิมปิกวชิาการ 
  ๑.๔ โควตากีฬา 
  ๑.๕ โควตาศิลปวฒันธรรม 
  ๑.๗ โควตา วมว. 
  ๑.๘ โควตาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ๑.๙ โควตาโครงการเพาะพนัธุป์ัญญา 

๒ กรกฎาคม - ๒๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย์/ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์   
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ ์ 
๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๕-๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

Download แบบฟอร์มช าระเงนิได้ที่เวบ็ไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th และตดิต่อช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณชิย์  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย 

รอบที่ ๒ 
๑ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th ๑. วิธีรับตรงตามพื้นที ่

ยกเว้น 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
-หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
-หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) 
 
 

  ๑ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย์/ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ ์ 
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๖-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Download แบบฟอร์มช าระเงนิได้ที่เวบ็ไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th และตดิต่อช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณชิย์ 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

หมำยเหตุ  โควตำวิธีรับตรงตำมพื้นที่ แบ่งกำรรับสมัครตำมพื้นที่ต่ำงๆ ดังนี้  
 ๑. พื้นทีภ่ำคอีสำน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 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. พื้นที่ภำคอื่น ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในภาคอื่นๆ ท่ัวประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 จังหวัด เพื่อให้มีความ
หลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต  

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


 

        ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ก ำหนดระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน ประเภทโควตำ 
รอบที่ ๓ 

๑๖ พฤศจิกายน - 
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การรับสมัครกรอกใบสมัครผ่านที่เว็บไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th และสง่เอกสารการสมัครทางไปรษณยี์ 

๑. โควตารับตรงทั่วไป 
๒. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
เพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทย์ฯ 
๓. โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่และโควตา
โอลิมปิกวิชาการ  

 คณะเภสัชศาสตร์  
-หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
 

๑๖ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย /                 
ธนาคารไทยพาณิชย์/ ไปรษณียท์ุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ ์ 
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๑๐-๒๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Download แบบฟอร์มช าระเงนิได้ที่เวบ็ไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th และตดิต่อช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณชิย์  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รอบที่ ๔ 
๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรอกใบสมัครทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th  ๑. โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ 

๒. โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
๓. โควตารับตรงพยาบาลศาสตร์ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๖ มีนาคม 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผู้สมัครช าระเงนิค่าสมัครผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย                
ธนาคารไทยพาณิชย์ และไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ ์ทุกคณะ/หลักสูตร 
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

๘-๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ Download แบบฟอร์มช าระเงนิได้ที่เวบ็ไซต์ 
www.entry.ubu.ac.th และตดิต่อช าระเงินยนืยนัสิทธิ์ 
เข้าศึกษา ที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณชิย์  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันสุดทา้ยของการยื่นค าร้องขอสละสทิธิ์การเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

หมำยเหตุ   
โควตารับตรงทั่วไป รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีอยู่ในทุกจังหวัดของทุกพื้นท่ีในประเทศไทย 

 

 

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


 

ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ก ำหนดระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน ประเภทโควตำ 
รอบที่ ๕ 

๑๐-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การรับสมัคร 

ระบบรับผ่ำนส่วนกลำง 
Admissions (สกอ.) 

๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต ์www.entry.ubu.ac.th 

๑๔-๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบสัมภาษณ ์
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 
หมำยเหตุ 

๑. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและยืนยนัสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาฯแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทุกประเภทการรับ                          
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจะถูกตัดสิทธิ์ระบบรับผา่นส่วนกลาง (Admissions) ของสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป 

๒. หากผู้สมัครประสงค์จะสมัครระบบรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้สมัครจะต้องด าเนินการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายในวันเวลาที่มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 

๓. ปฏิทินการด าเนินงานคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้


