ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เรียนทีจ่ ังหวัดสระแก้ว
--------------------------------มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียนที่จังหวัดสระแก้ว
สาหรับบุคคลทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งกาหนดไว้ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒. กาหนดการรับสมัคร
๒.๑ รับสมัครที่อาคารอานวยการ 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 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒.๖ รายงานตัวชาระเงินลงทะเบียน วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียด ดังนี้
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
๑,๕๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั ง หวั ด ปทุ มธานี เรื่ อ ง ก าหนดอั ตราค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กเก็ บ ส าหรั บการจั ด การศึ ก ษา ระดับ ปริ ญ ญาตรี
ในคู่มือรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จังหวัดสระแก้ว))

๒
๒.๗ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินลงทะเบียนที่ชาระไว้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตร
เนื่องจากจานวนนักศึกษาน้อย
๒.๘ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจานวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์
เลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกาหนด
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่มารายงานตัวและชาระเงินลงทะเบียนในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์
๓. ขั้นตอนการรับสมัคร
๓.๑ ศึ ก ษารายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รในคู่ มื อ การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จังหวัดสระแก้ว) (ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th)
๓.๒ กรอกรายละเอีย ดในใบสมัค รให้เ รีย บร้อ ยแล้ว ยื่น ใบสมัค รให้เ จ้า หน้า ที่รับ สมัค ร
พิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัคร
๓.๓ ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจาตัวผู้สมัคร และแนบหลักฐานเพื่อนามายื่นต่อ
อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์
๓.๔ เมื่อสมัครพิมพ์บัตรประจาตัวผู้สมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้
๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัค ร (แนบบัตรประจาตัวผู้ส มัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สั มภาษณ์ในวันสอบ
สัมภาษณ์)
สาเนาเอกสารขนาดกระดาษ A๔ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสาเนาทุกฉบับ โดย
ต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี้
๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
๒. สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
(สาหรับติดบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
หมายเหตุ - ให้สาเนาเอกสารขนาด A๔ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
- หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย

๓
๕. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการรับสมัค รนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (จังหวัดสระแก้ว) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th
หรือสอบถามได้ที่ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗-๔๔๗๑๑๑
๖. ตรวจสอบรายชื่อ
๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th
หรือ http://acad.vru.ac.th
๖.๒ ตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.vru.ac.th หรื อ
http://acad.vru.ac.th
๗. รายงานตัวชาระเงินลงทะเบียน ณ อาคารอานวยการ 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

