ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี มีความประสงค์
จะรับ สมัครบุ คคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญ ญาตรีเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
๑.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่านี้
๑.๒ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งกาหนดไว้ใน
เว็บไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/PDFfile/bch_property_๒๕๖๕_๒.pdf
๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๕ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. กาหนดการรับสมัคร
๒ .๑ รั บ ส มั ค รอ อ น ไล น์ ท างเว็ บ ไซ ต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/
Homepages.php ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ชาระเงินค่าสมัคร
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่น จานวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จานวน ๑๐ บาท)
๒.๒ แนบวุ ฒิ การศึ ก ษาที่ ร ะบุ วั น จบการศึ ก ษาในระบบรั บ สมั ค รทางเว็ บ 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 กรอกรายละเอี ย ดการสมั ค รในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ http://ent.vru.ac.th/
Webregister/pages/Homepages.php ให้ เรี ย บร้อ ยแล้ ว สั่ งพิ ม พ์ บั ต รประจ าตั ว ผู้ ส มั ค ร จ านวน ๑ แผ่ น
(ชาระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น จานวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จานวน ๑๐ บาท)
๓.๓ แนบไฟล์ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ร ะบุ วั น ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระบบรั บ สมั ค รออนไลน์
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
ผู้ส มัครเลื อกสาขาวิช าใหม่ในสาขาวิช าที่ ไม่ส ามารถเปิดเรียนได้ในระบบรับ สมั ครทาง
เว็ บ ไซต์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ - ๓๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชาระเงินลงทะเบียน
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ กษ าพิ ม พ์ ใบ แจ้ ง การช าระเงิ น ใน ระบ บ รั บ ส มั ครท างเว็ บ ไซ ต์
http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php ช าระเงินค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้ า และช าระเงิ น
ค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่ น หรือที่งานการเงิน และการบัญชี ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ วันที่ ๒๑ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๖.๑ ชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
๑,๕๐๐ บาท
๖.๒ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาไทย/ต่างชาติ ๒,๐๐๐/๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๓ ชาระเงินค่า ลงทะเบียนเหมาจ่าย
๕,๐๐๐ บาท
๖.๔ ชาระเงินค่าธรรมเนียมสาขาวิชา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
หมายเหตุ
๑. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินลงทะเบียนที่ชาระไว้ทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการปิด
หลักสูตรเนื่องจากจานวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอื่นที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรกาหนด
๒. หากตรวจสอบพบว่า มีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและดาเนินคดีตามกฎหมาย
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