ใบสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2555
สมัครวิธีรับตรง

สมัครทุนวไลยอลงกรณ์ฯ 1
สมัครทุนวไลยอลงกรณ์ฯ 2
สมัครตามโครงการพี่ชวนน้อง

ติดรูป
1 นิ้ว

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................................................................
สําเร็จการศึกษาระดับ

ม.6 สาย………..….…………ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)…………./ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ(GPA)..............
กศน. สาย........................ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)…………./ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ(GPA)..............
ปวช. แขนง......................ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)…….……/ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ(GPA)..............
ปวส. แขนง......................ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)…….……/ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระ(GPA)..............

สําเร็จการศึกษา จากสถาบัน / โรงเรียน .................................................................................จังหวัด.........................................................................
สมัครเรียนระดับ
ศึกษาที่

ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี 4 ปี
ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ศูนย์สระแก้ว

อันดับ 1 สาขาวิชา............................................................................รหัสสาขาวิชา.....................................(ดูในคู่มือการรับสมัคร/ด้านหลังใบสมัคร)
อันดับ 2 สาขาวิชา............................................................................รหัสสาขาวิชา.....................................(ดูในคู่มือการรับสมัคร/ด้านหลังใบสมัคร)
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน

ใบแสดงผลการเรียน - ม. 6 ใช้ รบ. มี GPA

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชน
ท่านทราบการรับสมัครนักศึกษาใหม่จากที่ใด
ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
การออกบูธนิทรรศการ
แผ่นป้ายโฆษณา
การแนะแนวในโรงเรียน
VRU RADIO 99.25 MHz
อื่นๆ...................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่สมัครทุกประการ หากตรวจสอบภายหลัง
พบว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์
ในการเข้ารับการศึกษาของข้าพเจ้า โดยปราศจากเงื่อนไข
ลงชื่อ..............................................ผู้สมัคร เบอร์โทรศัพท์.........................................
อาจารย์ผู้รับรอง.................................................................
(กรณีสมัครทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และ ทุนวไลยอลงกรณ์ 2)

* สําหรับโครงการพี่ชวนน้อง *
ชื่อนักศึกษาผู้แนะนํา................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา............................................................
สาขาวิชา..................................................................................

ติดต่อสอบถาม : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 0–2529–0674-7 หรือต่อ 122, 123
สายด่วนประชาสัมพันธ์ 0–2909–1992

เฉพาะเจ้าหน้าที่รับสมัคร
รหัสประจําตัวผู้สมัคร 5500000.......................
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่รับสมัคร..............................................
วันที่............../................/...............

การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะ / ระดับ / สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คณะ / ระดับ / สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

คณะ / ระดับ / สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชีวภาพ
คหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
การบัญชี
การบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
- แขนงวิชาการบริหารงาน
อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

1101
1102
1103
1104

1307
1308
1309
1310

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ดนตรีสากล
ศิลปะการแสดง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
- แขนงวิชาบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
- แขนงวิชาพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จิตวิทยา
นิติศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1401
- แขนงวิชาสัตวศาสตร์
1402
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1403

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
- แขนงวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
- แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
- แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

1301
1302
1303
1304
1305

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
- สําหรับผู้จบ ม.6 และ ปวช.
- สําหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
- สําหรับผู้จบ ม.6 และ ปวช.
- สําหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
- สําหรับผู้จบ ม.6 และ ปวช.
- สําหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
- สําหรับผู้จบ ม.6 และ ปวช.
- สําหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507

รหัส
สาขาวิชา

1601
1602
1603
1604

1605
1606
1607
1608
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1609
การจัดการท่องเที่ยว
1610
นิเทศศาสตร์
1611

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน

1701

ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทุนบริษทั )

2201
2202

ศูนย์สระแก้ว
1508
1509

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา

3101
3102

1510
1511
1512

1306

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180
หมายเหตุ : โปรดดูคุณสมบัติของผูส้ มัครในคู่มือการรับสมัครและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครในกรณีใดๆ

