
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  แจ้งก าหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓) 
-------------------------------------------------------- 

 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะด าเนินการ
ฝึกซ้อมบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ จึงแจ้งงดการเรียนการสอน
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓  และวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
  
   ดังนั้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงประกาศ
แจ้งเปลี่ยนก าหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ 
(ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๓) ให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 
 
 

             (รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี) 
                      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ  
ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขคร้ังที่ ๓) 

 

ก าหนดการ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
การช าระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
เปิดภาคการศึกษา ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
วันสุดท้ายของการเปดิหมูเ่รียนพิเศษ ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
การช าระเงินลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  –  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  –  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
การปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ – ๗  กันยายน  ๒๕๕๗ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
การขอเพ่ิม – ถอน รายวิชา  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ –  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ –  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
การเทียบโอนรายวิชาส าหรับนักศกึษาใหม่ ภาคการศึกษาท่ี ๓/๒๕๕๖ ๑๗ พฤษภาคม – ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗ - 
การขอยกเลิกรายวิชาเรียน  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ – ๗  กันยายน  ๒๕๕๗ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ๗  กันยายน  ๒๕๕๗ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
วันสุดท้ายของการเรียน ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ ๑  กันยายน  ๒๕๕๗ 
สอบปลายภาค ๒๐ – ๒๑  กันยายน, ๒๗ – ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗   ๓ – ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 
วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๖ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗ ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 
วันสุดท้ายของการส่งเกรด ภาคการศึกษาที่  ๓/๒๕๕๖ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 
วันสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 
เปิดภาคการศึกษาท่ี  ๑/๒๕๕๗ ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 

 

ก าหนดพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ทุกวันเสาร์แรกของเดือน (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)  และทุกวันพุธแรกของเดือน  (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 
ตรวจสอบเวลาและห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ที่ตารางเรียน 

 

หมายเหตุ :  ๑.  หยุดการเรยีนการสอน วันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ (ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙/๒๕๕๗) 
๒.  หยุดวันเข้าพรรษา (เสาร์ – อาทิตย์) วันท่ี  ๑๒ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗, (จันทร์ – ศุกร์) วันท่ี  ๗ – ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
๓.  หยุดการเรยีนการสอน (เสาร์ – อาทิตย์) วันท่ี ๒ – ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗, วันอังคารที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) 
ส าหรับนักศึกษาเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
๑. ให้อาจารย์ที่สอนวันศุกร์ไปสอนชดเชยในวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ (เนื่องจากวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันหยุด)  
๒. ให้อาจารย์ที่สอนวันอังคารที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ไปสอนชดเชยในวันอังคารที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม) 

  ๓.  เปลี่ยนแปลง วันสอบปลายภาค ดังนี ้
- จากเดิมวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  เปลี่ยนเป็น วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และเปลี่ยนเปน็วันพุธที่ ๓  กันยายน  ๒๕๕๗ 
- จากเดิมวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เปลี่ยนเป็น วันพุธท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ และเปลี่ยนเป็นวนัพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๗ 
- จากเดิมวันพุธท่ี ๓ กันยาน ๒๕๕๗       เปลี่ยนเป็น วันพฤหสับดทีี่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗  และเปลีย่นเป็นวันศุกร์ที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 

              ข้อมูล ณ วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 


