ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมราบี
เรื่อง การวับสมัครนักศึกษาระดับปริญ ญาตริเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีก 1ารศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยราชภัฎว'ไลยอลงกรฌ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะ
วับสมัครบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ ภาคการศึก,ษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังบี้
๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอบุปริญญา หรือสูงกว่านี้
๑.๒ มีค ุณ สมบัต ิท างการศึก ษาตรงตามหลัก สูต รทีส มัค ร ชี,งกำหนดไว,ในเว็บ ไซค์
แช:(ว://ห/ห/ห/.Vโน.30**1 หรือ *1**[วะ//อก*.Vโน.30**1
๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี
๑.๔ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๕ มีค ุณ สมบัติตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุป ริญ ญาและปริญ ญาตริ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. กำหนดการวับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิหธึ๋เข้าศึกษา
๒.๑ วับ สมัค รออบไลน์ท างเว็บ ไชค์ *1**[ว://ห/ห/ห/.Vโน.30**1 หรือ (ๆ**[ว://อก*.Vโบ.30*(ๆ
ตั้งแต่วับที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (จำระเงินค่าสมัครฝานเคาน์เตอร์เชอร์วส เซเว่บอีเลฟเว่บ
จำนวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียม จำนวน ๑๐ บาท)
๒.๒ แนบวุฒิการศึกษาที่ระบุวันจบการศึกษาในระบบวับสมัครทางเว็บไซต์ (ๆ**!ว//6ก*.Vณ.30**1
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒.๓ ประกาศรายชื่อ ผู้ม ีล ืห ธี้เข้า ศึก ษาและสาขาวิช าที่เปิด เรีย นได้ วับที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ *1**[ว://ห/ห/ห/.Vโน.30**1 หรือ *1**!วะ//6 ก*.Vโน.30.**!
๒.๔ ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ใบระบบวับสมัครทาง
เว็บไซต์ *1**!วะ//อก*.Vโน.30**1 ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒.๕ ประกาศรายชื่อ ผู้ม ีล ืท ธี้เข้า ศึก ษา (เพิ่มเติม) วันที่ ๒ มีฤบายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์
*)**{ว://VVVVห/.Vโน.30**1 หรือ (ๆ**[ว://อก*.Vโบ.30**1
๒.๖ ชำระเงินลงทะเบียน วับที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. ขั้นตอบการวับสมัครออนไลนใบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๓.๑ ศึก ษารายละเอีย ดสาขาวิช าที่ว ับ สมัค ร ในเว็บ ไซต์ *)**(วะ//ห/ห/ห/.Vโน.3(ะ.*เา หรือ
(ๆ**[ว://อก*.Vโบ.30**1
๓.๒ กรอกรายละเอียดการสมัครในระบบวับสมัครออนไลน์ (ๆ**[ว://ห/ห/ห/.Vโน.30**1 หรือ
*1**[วะ//อก*.Vโบ.30**1 ให้เรียบร้อยแล้วสั่งพมพ์บัตรประจำดัวผู้สมัคร จำนวน ๑ แผ่น

๒

๓.๓ แนบไฟลัๅ ฒ การศึก ษาที่ร ะบุว ัน สำเร็จ การศึก ษาใบระบบรับ สมัฅ รออนไลนั
เาแ[ว://,ฬ'ผ'ท/.Vโน.ล0.1ห หรอ เาแ[ว://6ก!:.,Vโน.30.1:๒
๓.๔ ติด รูป ถ่า ยพร้อ มลงลายมือ ซื่อ ในบัต รประจำตัว ผู้ส มัค ร พร้อ มขำระเงิน ค่า สมัค ร
ผ่านเคานัเตอรืเซอรืวิล เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนยม จำนวน ๑๐ บาท
๔. การประกาศรายซื่อผู้มืสืทธเข้าศึกษาและสาขาวิชาที่เปีดสอนได้
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายซื่อผู้มืสืทธิไข้าศึกษา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔'๐๓ ทางเว็บไซต์
เาแเวะ//ผผผ.-Vโน.ล0.ชา หรอ เา11[ว:/ / 6กบ,VI-ช.อ0.แา
๔. ผู้สมัครเสือกสาขาวิฃาใหม่ในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเจดสอนได้
ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาใหม่ในสาขาวิซาที่ไม่สามารถเปีดเรียนได้!นระบบรับสมัครทางเว็บไซต์
เาแ[ว://6ทบ'Vโน.30.ชา ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓
๖. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ๋เข้าศึกษาเพิ่มเติม
ประกาศรายซื่อ ผู้ม ีส ิท ธิ๋เ ข้า ศึก ษา (เพิ่ม เติม ) วันที่ ๒ มืล ุน ายน ๒๔๖๓ ทางเว็บ ไซต์
เาแ[ว://'ผXVห/.Vโน.30.ปา หรือ ช)แ-[ว://6ก{.Vณ.ล(ะ.ปา
๗. การขนทะเปียนเป็นนักศึกษา
ผู้มืสืทธี๋เข้าศึกษา จะต้องขำระเงินลงทะเปียน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๖๓ ดังนี้
๗.๑ ขำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
๑,๔๐๐ บาท
๗.๒ ขำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย
๒1๐๐๐ บาท
๗.๓ ขำระเงินค่าลงทะเปียนเหมาจ่าย
๔,๐๐๐ บาท
๗.๔ ขำระเงิน ค่าธรรมเนีย มสาขาวิขา (ตามประกาศม'/,าวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมราน เรอง กำหนดอัดราค่า&รรมเปียมเริยกเก็บสำหรับการจัดการศึกบา
ระดับปริญญาดร)
หมาย!ห?).
๑. มหาวิทยาลัยจะไม่ตินเงนลงทะเบียนท ี่ชำระไวัทุกกรฒี และขอสงวนสิ'/)!)ไนการปีด
หลั!ๆสูตรเที่องจากจำนวนนักดักบานัอย แฅ่ใหัสิทฮิ่เลือกหลักสูตรอนบีผู้สมัครมคุณสมบัติตรงตามหลักสูตร
กำหนด
๒. หากตรวจสอบทบว่า ปีการปลอมแปลงวุฒิการดักบา หริอเอกสารหลักฐานในการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักดักบาและดำเปีนคติตามกฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ^0 มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
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(รองศาสตราจารย์ศศึนันท เศรษฐวัฒนับด)
รองอธิการบดี ปฎิบัตราขการแทบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยอลงกรณ์ ไนพระบรมราชูปถัมภ์
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