ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เข้าระบบ TCAS)
Clearing House รอบที่ 1
Clearing House รอบที่ 2
(การรับด้วย Portfolio)
(การรับแบบโควตา)

กิจกรรม
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560)*

(22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)*

สมัครด้วยตนเอง

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 –
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 –
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 –
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 –
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 –
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 –
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 –
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

สอบ GAT/PAT*

-

-

สอบ O-NET*

-

-

ประกาศผลสอบ GAT/PAT*

-

-

ประกาศผลสอบ O-NET*

-

ผู้สมัครนาส่งใบรายงานผลการทดสอบ
GAT/PAT, O-NET (เฉพาะสาขาทีร่ ะบุ
ว่าจะใช้ในการคัดเลือก)

สมัครผ่านโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
สมัครทางไปรษณีย์
สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชือ่ ผู้สมัคร
เลือกสาขาวิชาใหม่ กรณีสาขาวิชา
เปิดไม่ได้ (เฉพาะป.ตรี ภาคพิเศษ)
การคัดเลือก
(เฉพาะสาขาที่กาหนดสอบเพิ่มเติม)
ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือก
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้
ทปอ.
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้าระบบ
Clearing house เพื่อยืนยันสิทธิ์*

(ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561)*
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 –
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 –
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 –
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 –
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 –
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

Clearing House รอบที่ 5
(การรับตรงอิสระ)

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ

-

-

-

-

(ภายในเดือนกรกฎาคม 2561)*
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 –
วันศุกร์ที่ 15 มิถนุ ายน 2561
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 –
วันศุกร์ที่ 15 มิถนุ ายน 2561
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 –
วันศุกร์ที่ 22 มิถนุ ายน 2561

-

-

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

-

-

-

-

-

-

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

-

-

-

-

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

-

-

-

-

-

ภายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561

-

-

-

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

วันอังคารที่ 26 มิถนุ ายน 2561

วันอังคารที่ 26 มิถนุ ายน 2561

วันอังคารที่ 26 มิถนุ ายน 2561

-

-

-

-

วันเสาร์ที่ 30 มิถนุ ายน 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

-

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

-

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
(ภายใน กรกฎาคม 2561*)

-

-

-

-

-

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

(ภายในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560*)

(ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561*)

(ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561*)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 –
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 –
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เข้าระบบ TCAS)
Clearing House รอบที่ 1
Clearing House รอบที่ 2
(การรับด้วย Portfolio)
(การรับแบบโควตา)

กิจกรรม

ทปอ. ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้
มหาวิทยาลัย*

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

(1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560)*

(22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561)*

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

(ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561)*

(ภายในเดือนกรกฎาคม 2561)*

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

-

รับรายงานตัว

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 –
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 –
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 –
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่

กาหนดโดยกองพัฒนานักศึกษา

กาหนดโดยกองพัฒนานักศึกษา

กาหนดโดยกองพัฒนานักศึกษา

เปิดภาคเรียน 1/2561

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

*กิจกรรมและกาหนดการทีก่ าหนดโดย ทปอ.

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

Clearing House รอบที่ 5
(การรับตรงอิสระ)

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ฯ จ. ขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
จังหวัดเลย
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
(ทปอ. ประกาศผลรอบ Admission
18 กรกฎาคม 2561*)
กาหนดโดยกองพัฒนานักศึกษา
(16-26 กรกฎาคม 2561)
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ

-

-

ศูนย์ฯ จ. ขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
จังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

กาหนดโดยกองพัฒนานักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ภาคปกติ
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ภาคพิเศษ
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

