ปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
**************************
รอบที่ 1. การรับด้วย Portfolio (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่เข้าร่วม)
รอบที่ 2. การรับแบบโควตา (ความร่วมมือกับ รร. และเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี)
ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัน – เวลา

ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
18 ก.ย. 63
เปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา ประชุมผูบ้ ริหาร อาจารย์แนะแนว นักเรียนจากวิทยาลัย
30 ก.ย. 63
โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัด
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
2 – 6 พ.ย. 63
2.1 การรับแบบโควตาความร่วมมือกับ รร. (เฉพาะสาขาที่เปิดรับ)
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
30 ก.ย. 63 – 5 มิ.ย. 64
http://register.snru.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ แล้วนำเอกสารไปยืน่ ชำระค่า
สมัครที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลัง ชั้น 1 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน
2. ยืนยันสิทธิ์ พร้อมรายงานตัวทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1 ธ.ค. 63 – 5 มิ.ย. 64
หมายเหตุ: สมัครโดยไม่ต้องสอบ ส่งคะแนนผลการเรียน 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
2.2 การรับแบบโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี และสาธารณสุขศาสตร์)
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://register.snru.ac.th
4 พ.ย. 63 – 4 ธ.ค. 63
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ แล้วนำเอกสารไปยืน่ ชำระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลัง ชัน้ 1 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน
2. ครูแนะแนวนำส่งใบสมัครที่อาคาร 10 ชั้น 1 ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและ
7 – 9 ธ.ค. 63
งานทะเบียน
3. แยกเอกสาร โควตา 2.2 (เพื่อตรวจสอบรายชื่อให้ตรงตามรายชือ่ ผู้สอบ)
14 – 18 ธ.ค. 63
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบวัดแววความเป็นครู
18 ธ.ค. 63
5. สอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี)
21 ธ.ค. 63
6. ประชุมประมวลผล
25 ธ.ค. 63
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี และสาธารณสุขศาสตร์) 25 ธ.ค. 63
8. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ โควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี และ
6 ม.ค. 64
สาธารณสุขศาสตร์)
9. ประชุมประมวลผล
11 ม.ค. 64
10. ประกาศผลผู้ผา่ นการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
15 ม.ค. 64
11. รายงานตัว
29 ม.ค. 64

รอบที่3. การรับแอดมิชชั่น รวมระบบ Admission1 และ Admission2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไม่เข้าร่วม)
รอบที่4. การรับตรงอิสระ (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี) ผู้สมัครต้องมีคะแนน PAT 5 และ O-NET
ขั้นตอนการดำเนินงาน
วัน เดือน ปี
1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://register.snru.ac.th
27 เม.ย. – 7 พ.ค. 64
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินจากระบบ แล้วนำเอกสารไปยืน่ ชำระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลัง ชัน้ 1 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
17 พ.ค. 64
3. นักเรียนส่งเอกสารคะแนน Pat 5 และOnet เพิ่มเติมผ่านระบบ
17 – 19 พ.ค. 64
(กรณีส่งเอกสารไม่ครบ ผ่านระบบ)
4. ประชุมประมวลผล
24 พ.ค. 64
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
26 พ.ค. 64
6. รายงานตัว (หอประชุมจามจุรี 1)
4 มิ.ย. 64
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
– ปฐมนิเทศ วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564
– เปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2564

