
 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์  ๒ 

---------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีนโยบายสนับสนุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จ านวน ๑๐๐ ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ทุน และกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔๐ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ หรือมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

ในกรณีที่เลือกเรียนหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
เกษตรหรือมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง 

 ๑.๓ มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร 
 ๑.๔ มีความประพฤติดี 
๒. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

ทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ ์๒  
๓. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ ๒ มีเงื่อนไขการรับทุน ดังนี้ 
 ๓.๑ ถ้าในภาคการศึกษาใดนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  

จะได้รับทุนสนับสนุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ๔,๐๐๐ บาท ในภาคการศึกษาถัดไป 
 ๓.๒ ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  
 ๓.๓ มีผลการเรียนครบทุกวิชาในการคิดเกรดเฉลี่ย 
 ๓.๔ ผลการเรียนต้องไม่เป็น F และ I หรือไม่ปรากฏผลการเรียน 
 ๓.๕ มีความประพฤติดี 
 ๓.๖ ถ้ามีผู้ได้เกรดเฉลี่ย ๓.๒๕ ขึ้นไปมากกว่า ๖๐ คน ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และมากกว่า ๔๐ คน ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
ตามล าดับเกรดเฉลี่ย 



๒ 
 

 ๓.๗ เข้าร่วมกิจกรรมในระบบทรานสคริปกิจกรรมของคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของกิจกรรมทั้งหมด 

๔. มหาวิทยาลัยจะคิดผลการเรียนเฉลี่ยหลังเปิดภาคการศึกษา ๓๐ วัน 
๕. ได้รับพิจารณาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
๖. ก าหนดการรับสมัคร 

๖.๑ รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://web2020.vru.ac.th, http://www.vru.ac.th ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ (ช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำรกรุงไทย 
ทุกสำขำ จ ำนวน ๓๐๐ บำท และค่ำธรรมเนียม ๑๐ บำท ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน  ๒๕๕๖) 

๖.๒ รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันจันทร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 
๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ช ำระเงินค่ำสมัครที่ฝ่ำยกำรเงินมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๓๐๐ บำท) 

๖.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๖.๔ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 ๖.๔.๑ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์  และวิชาความถนัดของสาขาวิชา) 
 ๖.๔.๒  สอบสัมภาษณ ์เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
๖.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๖.๖ สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (ส าหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ ๑) 

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
๖.๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพ่ิมเติม วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
๖.๘ รายงานตัวและช าระเงิน วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

   ๖.๘.๑ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเรียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)) 

  ๖.๘.๒  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๗. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั่วไป ค่าธรรมเนียมสาขาวิชา และค่าอ่ืน ๆ  
๘. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตรเนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย แต่ให้สิทธิ์เลือก 

หลักสูตรอ่ืนที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรก าหนดและไม่คืนเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  และ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายที่ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๙. เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา 
 ๙.๑ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  ๔ ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป ๑ ฉบับ 
 ๙.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ 
 ๙.๓ ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)   ๑  ฉบับ 

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


๓ 
 

 ๙.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวกถ้าไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป  
 

หมายเหตุ  - ให้ส ำเนำเอกสำรขนำด A ๔ อย่ำงละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำทุกฉบับ 
- หำกตรวจสอบพบว่ำ มีกำรปลอมแปลงวุฒิกำรศึกษำ หรือเอกสำรหลักฐำนในกำรสมัคร

มหำวิทยำลัยจะถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 

๑๐. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคาร 
๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๐๖๗๔-๗ ต่อ ๓๒๒, ๓๒๓, ๔๔๔ สายตรง 
๐-๒๕๒๙-๓๕๙๘, ๐-๒๙๐๙-๑๔๓๒ หรือทาง http://web2020.vru.ac.th, http://www.vru.ac.th, 
http://acad.vru.ac.th 

๑๑. งดการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน การจัดการท่องเที่ยว นิติศาสตร์ 
และสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 

             (รองศาสตราจารย์ศศินันท์   เศรษฐวัฒน์บดี) 
                                             รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
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