
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เรียนทีจ่ังหวัดสระแก้ว 
--------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  เรียนที่จังหวัดสระแก้ว 
ส าหรับบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
 ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
 ๑.๒  มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งก าหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 ๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๒.  ก าหนดการรับสมัคร 

๒.๑ รับสมัครที่อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๘ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์  

๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒.๓ สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (วิชาภาษาไทย 

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาการคิดวิเคราะห์)  
๒.๔ สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแตเ่วลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๒.๖ รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑,๕๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
ในคู่มือรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จังหวัดสระแก้ว)) 



 

๒ 

๒.๗ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินลงทะเบียนที่ช าระไว้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย 

๒.๘ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์
เลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรก าหนด  

 

หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่มารายงานตัวและช าระเงินลงทะเบียนในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

๓.  ขั้นตอนการรับสมัคร  
 ๓.๑ ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา  ภาคปกติ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (จังหวัดสระแก้ว) (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์  http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th) 
 ๓.๒ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยแล้วยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร  
 ๓.๓  ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และแนบหลักฐานเพ่ือน ามายื่นต่อ

อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์  
 ๓.๔ เมื่อสมัครพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้ 
 

๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (แนบบัตรประจ าตัวผู้สมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันสอบ
สัมภาษณ์) 

 ส าเนาเอกสารขนาดกระดาษ A๔ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ โดย
ต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี้ 

 ๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑  ฉบับ 
 ๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๑ รูป 

(ส าหรับติดบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
 

หมายเหตุ  -  ให้ส าเนาเอกสารขนาด A๔ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ 
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร

มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 

 



 

๓ 

๕. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จังหวัดสระแก้ว)  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th 
หรือสอบถามได้ที่ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 
หมายเลขโทรศัพท ์๐๓๗-๔๔๗๑๑๑ 

๖. ตรวจสอบรายช่ือ 
 ๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th  

หรือ http://acad.vru.ac.th   
 ๖.๒ ตรวจสอบรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อที่ เว็บไซต์  http://www.vru.ac.th  หรือ 

http://acad.vru.ac.th 
๗.  รายงานตัวช าระเงินลงทะเบียน ณ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 

   
 

          (รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี)   
                                                            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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