
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธ์ิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
          

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา        
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑ โดยสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ไปแล้วน้ัน 

 บัดน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดําเนินการประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว                

จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

 ให้ผู้มีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี มารายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน             
ต้ังแต่วันที่ วันที่ 18 - 22  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 14.๐๐ - ๑8.๐๐ น. ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1 

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ศึกษารายละเอียดที่ ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น           
ก่อนมารายงานตัว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ จะถือว่า สละสิทธ์ิ
ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

                 ประกาศ  ณ  วันที่   13  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
               (ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอปฏิบัติ สําหรับผูผานการคัดเลือก ภาคพิเศษ

รอบที ่1 ประจําปการศึกษา 2561

ขั้นตอน หมำยเหต ุ
1. ตรวจสอบรายชื่อผูผานการคัดเลือกได ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่่
เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

รองร ับกำรใช้งำน Internet 
Explorer (IE)  

เท่ำนั้น

2. กรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดย
สามารถเขาไปกรอกขอมูลได ตั้งแตวันพุธที่ 13  มิถุนายน 2561 และตองกรอก 

ขอมูลใหเสร็จสมบูรณกอนเดินทางมาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

*สามารถดูขั้นตอนการกรอกขอมูลผูรายงานตัวไดที่ หนา 2 *

3. พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์

http://info.bsru.ac.th/mis/admission 

* สามารถดูขั้นตอนการพิมพใบตรวจสอบขอมูลการรายงานตัวฯ ไดที่ หนา 3 *

พิมพใบตรวจสอบขอมูลการรายงานตัว 

เบื้องตน และใหนํามาดวยในวันรายงานตัว 

สามารถพิมพใบตรวจสอบขอมูลฯ  

ไดตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เปนตนไป

4. ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น หาก
พบว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไข ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

* กำรแก้ไขข้อม ูล ใช ้ว ิธีกำรเช่นเดียวกับกำรกรอกข ้อม ูลผู ้รำยงำนตัว *

5. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจ านวน) ในวันที่่ 18-22 มิถุนายน 2561

ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้น 1) เวลา 14.00-18.00 น. 

พรอมเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาแสดงตอเจาหนาที่ ดังนี้

5.1 เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 
5.2 ส าเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
5.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
5.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ 

หลักฐำนข้อ 5.2 - 5.5 ถ่ำยเอกสำรเป็นขนำด A4 ให้ชัดเจน 
และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

ผู้รายงานตัวต้องแตงกาย

ใหสุภาพเรียบรอย

ไมอนุญาตใหใสกางเกงขาสั้น 

กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น

กางเกง-กระโปรงยีนส เสื้อยืด 

รองเทาแตะ และชุดกีฬา

6. ถ่ายรูปนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 1 (งานเทคโนโลยีทางการศกึษา)
* ค ่ำถ่ำยรูป 80 บำท *

*** หากไม่มารายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจ านวน) ตามวันที่กำหนด 

จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศ ึกษาต่อ *** 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

1

http://info.bsru.ac.th/mis/admission


ขั้นตอนการกรอกข้อมลูผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ admission.bsru.ac.th 
หมายเหตุ : รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) เท่านั้น

  

0 

. 

 

ขั้นตอนที่ 2 
ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่านใหม่ 

ในช่องรหัสผ่านให้กรอก 
เลขที่บัตรประชาชน  

จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 5 
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก” 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนท่ี 6 

** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถว้น ** 
หน้อจอก็จะอยู่ที่ข้ันตอนท่ี 5 เหมอืนเดิม  

และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า  
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ” 

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ  

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บนัทึก” อกีครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 
คลิก “เข้ำสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 3 
คลิก “ผลกำรสมัคร” 

ขั้นตอนที่ 4 
คลิก “แก้ไขข้อมลูก่อนรำยงำนตัว” 

ขั้นตอนที่ 7 
คลิก “ออกจำกระบบ” 

ขั้นตอนที่ 6  
หากข้อมูลที่บันทึกในข้ันตอนท่ี 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก 

“บันทึก” จะปรากฏหน้าจอนี้ จากนั้น คลิก “ถอยกลับ” 
(แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่ครบหนำ้จอจะกลับไปเป็นขั้นตอนที่ 5)  

*เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว*
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ขั้นตอนกำรพ ิมพ ใบตรวจสอบข้อม ูลกำรรำยงำนต ัวเบ ้ืองต้น 

1. ไปที่ http://info.bsru.ac.th/mis/admission
2. กรอกรหัสผู้สมัคร  หรือ  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จากนั้น คลิก

ค้นหาข้อมูล
3. คลิก
4. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้นฯ

- ถ้าข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และน ามาด้วยในวันรายงานตัว
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขได้ท่ี http://admission.bsru.ac.th เมื่อแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และน ามาด้วยในวันรายงานตัว 
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601269999

601269999

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561

ADM01
1 - 2413

วันที่พิมพ์รายงาน 26-05-2017 09:47:57

(ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร)

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999

ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : Miss TUNGJAI  MUMANA

สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.)

ระดับ : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

คณะ : วิทยาการจัดการ

สถานะผู้สมัคร : 40 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก

ประเภทการสมัคร : รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (เพิ่มเติม) 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ : 999/999  หมู่ - ซอยอิสรภาพ 15

ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร : -

เบอร์มือถือ : 099-999-9999

อีเมล์ : tungjaijingjing55555@hotmail.com

(ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องตรวจสอบ)

1) เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 9-9999-99999-99-9

2) สถานศึกษาเดิม : โรงเรียนตั้งใจศึกษาวิทยา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3) เกรดเฉลี่ยสะสม : 4.00

4) วันที่สําเร็จการศึกษา : 31 มี.ค. 2561

5) เลขบัตรประชาชนบิดา : 1-1111-11111-11-1

ชื่อ-สกุล บิดา : นาย สุรศักดิ์  คะเซ็นเชื้อ

6) เลขบัตรประชาชนมารดา : 2-2222-22222-22-2

ชื่อ-สกุล มารดา :นางสาว มาลัยพร  จันทรสาขา

7) เลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง : 3-3333-33333-33-3

ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง : นาง ชฎาพร  ดลเสมอ

9) รหัสประจำบ้าน :5555-555555-5

เรียงเอกสาร (สำหรับเจ้าหน้าที่ จุดที่ 2)

[ทำเครื่องหมาย        ถ้ามีเอกสาร]

      สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ

      สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ   ..................................................................

นางสาว ตั้งใจ  มุมานะ   (..........................................................................)

ข้อมูลเบื้องต้น

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขข้อมูลแล้ว

ตรวจเอกสาร

ครบ

ผ่อนผัน

เจ้าหน้าที่ลงนาม (จุด 3)

(ส่วนที่ 3 สำหรับกองคลัง) ADM01
1 - 2413รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999 

ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
คณะ : วิทยาการจัดการ
จำนวนเงิน : ===13,500=== บาท

ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
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ขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ขั้นตอน รำยละเอียด เอกสำร/สิ่งที่ต้องเตรียม สถำนที่ 
1 ตรวจหลักฐำนกำรรำยงำนตัว 1. ใบตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวเบื้องต้น

2. ส ำเนำบัตรประชำชน 2 ชุด
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ชุด
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมี) 2 ชุด
5. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ชุด

ห้องบริกำร
คอมพิวเตอร  

อำคำร 10 ชั้น 1

2 ช ำระค่ำเทอม  1. ใบตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวเบื้องต้น
2. ค่ำเทอม (ขึ้นอยู่กับสำขำวิชำ)

3 พิมพ ใบรำยงำนตัว ใบเสร็จรับเงิน (นักศึกษำจะได้รับเม่ือเสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 2) 

4 ส่งคืนเอกสำร/หลักฐำนกำร
รำยงำนตัวและรับเอกสำร
ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป 

1. ใบรำยงำนตัว (นักศึกษำจะได้รับเมื่อ
เสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3)

2. นักศึกษำต้องย่ืนเอกสำรที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกขั้นตอนที่ 1 ท้ังหมด
ให้เจ้ำหน้ำที่

3. รับเอกสำรส ำหรับน ำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป
(Barcode)

 5
(ขั้นตอน
สุดท้ำย) 

ถ่ำยรูปนักศึกษำ 1. เอกสำรส ำหรับยื่นให้เจ้ำหน้ำที่        
เพื่อถ่ำยรูป (Barcode)

2. ค่ำถ่ำยรูป 80 บำท

ห้องโสตฯ 
(อำคำร 2 ชั้น 1)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษา ภาคพิเศษ  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 
รัฐประศาสนศาสตร์ 14,000 
การจัดการโลจิสติกส์ 14,000 

การตลาด 14,000 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  14,000 
การประกอบการธุรกิจ 14,000 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  16,000 

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  14,000 
การบัญชี  14,000 

การท่องเที่ยว 14,000 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) 14,000 

จิตวิทยา 14,000 

 






























