
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
       เรื่อง  แจ้งก าหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์   นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์  
               ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ 

------------------------------ 
เพ่ือให้การจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์   

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๒๕๘๘/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ให้รองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้งก าหนดการจองรายวิชาผ่านระบบ
ออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ดังนี้  
 ๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๓๑) และนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  
จองรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  เปิดระบบการจองรายวิชาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และปิดระบบการจองรายวิชา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๔๑) จองรายวิชา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เปิดระบบ 
การจองรายวิชาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และปิดระบบการจองรายวิชา วันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๓. นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๕๑) จองรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เปิดระบบ
การจองรายวิชาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และปิดระบบการจองรายวิชา  
วันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. นักศึกษาทุกชั้นปี กรณีจองรายวิชาที่ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา และ/หรือ การจองรายวิชา
เลือกเสรี ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมบันทึกการจองรายวิชา เปิดระบบการจอง
รายวิชาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไปและปิดระบบการจองรายวิชา วันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 ๕. อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบรายวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  
และอนุมัติการจองรายวิชาของนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖   
 ๖. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 ๗. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๖๑) ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียนในระบบ http://reg1.vru.ac.th 
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖  

 นักศึกษาจองรายวิชาโดยเข้าเว็บไซต์  (Website) ของมหาวิทยาลัยที่  http://reg1.vru.ac.th 
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในคู่มือการจองรายวิชา เมื่อด าเนินการจองรายวิชา และพิมพ์ใบแจ้งช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียนตามก าหนดการเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. น าใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียนไปช าระเงินที่งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือ จังหวัดสระแก้ว หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
ทุกสาขาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 - ๒ - 

 ๒. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว 
๓. ในกรณีที่นักศึกษาใส่รหัสผ่าน แล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ ๐ - ๒๕๒๙ - ๐๖๗๔-๗ 

ต่อ ๓๒๒, ๓๒๓  กด ๑๗  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือให้การจองรายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดี ขอให้นักศึกษาทุกคนจองรายวิชา  

ผ่านระบบออนไลน์ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบรายวิชาที่ประสงค์จะลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน 
และปฏิบัติตามรายละเอียดที่แจ้งตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด             

    ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}                  

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1} 
{PositionName2}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    จังหวัดปทุมธานี
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         ประกาศ56/2566
         2023-02-07
         แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์   นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖
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                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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         เพื่อให้การจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๒๕๘๘/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้รองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ดังนี้ 
	๑.	นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๓๑) และนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา                            ที่กำหนด จองรายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  เปิดระบบการจองรายวิชา                                              วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และปิดระบบการจองรายวิชา                        วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
	๒.	นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๔๑) จองรายวิชา ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖                                            เปิดระบบการจองรายวิชาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป                              และปิดระบบการจองรายวิชา วันท...
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