
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์)  

ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
--------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครบุคคล 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย)์ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้  

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ 
 ๑.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่านี้ 
 ๑.๒  มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร ซึ่งก าหนดไว้ในคู่มือการรับสมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย)์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 ๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๑.๕ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๒.  ก าหนดการรับสมัคร และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
๒.๑ รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://web๒๐๒๐.vru.ac.th หรือ http://www.vru.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำรกรุงไทย 
ทุกสำขำ จ ำนวน ๓๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน ๑๐ บำท ภำยในวันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙) 

๒.๒ รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๕.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ช ำระเงินค่ำสมัครที่งำนกำรเงินมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๓๐๐ บำท) 

๒.๓ รับรายงานตัวและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เว็บไซต์ 
http://web๒๐๒๐.vru.ac.th,  http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th 

๒.๔  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ที่เว็บไซต์ http://web๒๐๒๐.vru.ac.th,  http://www.vru.ac.th  หรือ http://acad.vru.ac.th 

๒.๕ ช าระเงินลงทะเบียนและเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

http://www.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/
http://acad.vru.ac.th/


๓.  ขั้นตอนการรับสมัคร  
 ๓.๑ ส าหรับผู้มาสมัครที่มหาวิทยาลัย 
  ๓.๑.๑ ศึกษารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาที่รับสมัคร ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดำวน์โหลดในเว็บไซต์ http://web๒๐๒๐.vru.ac.th 
หรือ http://acad.vru.ac.th) 

  ๓.๑.๒ กรอกรายละเอียดการสมัครให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ป ี
สมเด็จพระศรีนครินทร ์

  ๓.๑.๓ ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวผู้สมัครพร้อมทั้งช าระเงินค่าสมัคร 
จ านวน ๓๐๐ บาท ที่งานการเงิน ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

  ๓.๑.๔ เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้ 
 

 ๓.๒ ส าหรับผู้สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
  ๓.๒.๑ ศึกษารายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชาที่รับสมัคร ในคู่มือการรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (เสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ดำวน์โหลดในเว็บไซต์ http://web๒๐๒๐.vru.ac.th 
หรือ http://acad..vru.ac.th) 

  ๓.๒.๒ กรอกรายละเอียดการสมัครในระบบออนไลน์ (http://web๒๐๒๐.vru.ac.th 
หรือ http://www.vru.ac.th) ให้เรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้สมัคร จ านวน ๑ แผ่น 

  ๓.๒.๓ ติดรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวผู้สมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 
จ านวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จ านวน ๑๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ก าหนด  

  ๓.๒.๔ เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครได้  
 

 ๓.๓ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (บัตรประจ ำตัวผู้สมัครและเอกสำรกำรสมัครต่ำง ๆ ยื่นต่อ
เจ้ำหน้ำที่ในวันรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ วันที่ ๗ สิงหำคม ๒๕๕๙) 

ส าเนาเอกสารขนาดกระดาษ A๔ อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับ 
โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ ดังนี้ 

๑. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ระบุวันส าเร็จการศึกษา)  จ านวน  ๒  ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

๔.  ก าหนดการรายงานตัวและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร 
รับรายงานตัวและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 

http://web2020.vru.ac.thหรือ/
http://web2020.vru.ac.thหรือ/


๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 
               มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เว็บไซต์ 
http://web๒๐๒๐.vru.ac.th, http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th   

 

๖. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมาช าระเงินลงทะเบียน ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 ๖.๑ ช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า      ๑,๕๐๐  บาท  
 ๖.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทย   ๒,๐๐๐  บาท 
 ๖.๓ ช าระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย    ๕,๐๐๐  บาท 
 ๖.๔ ช าระเงินค่าธรรมเนียมสาขาวิชา (ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เรื่อง ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี) 

 

หมายเหตุ   
๑. มหำวิทยำลัยจะไม่คืนเงินลงทะเบียนที่ช ำระไว้ทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิด

หลักสูตรเนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือกหลักสูตรอ่ืนที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตำม 
หลักสูตรก ำหนด  

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำไม่มำรำยงำนตัวและช ำระเงินลงทะเบียนในวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์  

๓. หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร
มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  ๒๕๕๙ 

   
 
 

           (รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี)   
                                                            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

ร่าง………………..….. 
พิมพ์……….………… 
ทาน………..…………. 

http://acad.vru.ac.th/

