
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์  

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 
     ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่านี้ 
     ๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งก าหนดไว้ใน

เว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/PDFfile/bch_property_๒๕๖๕_๒.pdf 
     ๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติด ี
     ๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     ๑.๕ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒. ก าหนดการรับสมัคร 
    ๒ .๑  รั บ ส มั ค รออน ไล น์ ท า ง เว็ บ ไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/ 

Homepages.php ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ช าระเงินค่าสมัคร
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่น จ านวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จ านวน ๑๐ บาท) 

๒ .๒  แนบวุฒิ การศึ กษาที่ ระบุ วันจบการศึ กษาในระบบรับสมั ครทางเว็บ ไซต์ 
http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
๓.๑ ศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัคร ในเว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/ 

pages/Homepages.php 
๓.๒ กรอกรายละเอียดการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์  http://ent.vru.ac.th/ 

Webregister/pages/Homepages.php ให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร จ านวน ๑ แผ่น 
(ช าระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น จ านวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จ านวน ๑๐ บาท) 

๓.๓ แนบไฟล์วุฒิ การศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาในระบบรับสมัครออนไลน์ 
http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ 
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดเรียนได้ วันที่ ๒๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php   
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๕. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาชาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้  
 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับสมัครทาง

เว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๓๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระเงินลงทะเบียน 
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ กษ า พิ ม พ์ ใบ แจ้ งการช าระ เงิน  ใน ระบ บ รับ สมั ค รท างเว็ บ ไซต์ 

http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php ช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น หรือที่งานการเงินและการบัญชี ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์  วันที่ ๒๑ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖.๑ ช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า      ๑,๕๐๐  บาท  
๖.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย/ต่างชาติ ๒,๐๐๐/๑๐,๐๐๐ บาท 
๖.๓ ช าระเงินค่า ลงทะเบียนเหมาจ่าย    ๕,๐๐๐ บาท 
๖.๔ ช าระเงินค่าธรรมเนียมสาขาวิชา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี) 

หมายเหตุ   
๑. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินลงทะเบียนที่ช าระไว้ทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการปิด

หลักสูตรเนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอ่ืนที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรก าหนด  
๒. หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร

มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและด าเนินคดีตามกฎหมาย 

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2} 
{PositionName3}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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         ประกาศ295/2565
         2022-08-31
         การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
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             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
         
         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
     ๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่านี้
     ๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งกำหนดไว้ในเว็บไซต์ ้http://ent.vru.ac.th/Webregister/PDFfile/bch_property_2565_2.pdf
     ๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
     ๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     ๑.๕ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 

๒. กำหนดการรับสมัคร
    ๒.๑ รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://dataset.vru.ac.th/apply-for-admission_vru_main/หรือ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages.php ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖...
         2022-08-31T10:21:44
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