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ข้อแนะนํา สาํหรับผู้ผา่นการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคปกติ)  

ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) 
 

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1. ตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560               

ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
2. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ต้ังแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเดินทางมาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน) ระหว่างวันที่ 20-21 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
 - สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
 - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
 - สําเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ 

 
4. การแต่งกายในวันรายงานตัว ให้แต่งกายด้วยชุดนิสิต 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560    
ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1  

 

 

 
*** หากไม่มารายงานตัวและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน)  

ตามวันที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อ *** 
  
     

               มีต่อด้านหลัง 
 
 
 
 

ถ่ายเอกสารเปน็ขนาด A4 และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง   

ทุกฉบับ 
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ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

หมำยเหต ุ: กำรเข้ำสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่ำนั้น !!! 
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ขั้นตอนที่ 1 
คลิก “เข้ำสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 2 
ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่านใหม่ 

ในช่องรหัสผ่านให้กรอก 
เลขที่บัตรประชาชน  

จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 3 
คลิก “ผลกำรสมัคร” 

ขั้นตอนที่ 4 
คลิก “แก้ไขข้อมลูก่อนรำยงำนตัว” 

ขั้นตอนที่ 5 
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก” 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนท่ี 6  
 

** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถว้น ** 
หน้อจอก็จะอยู่ที่ข้ันตอนท่ี 5 เหมอืนเดิม  

และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า  
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ” 

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ  

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บนัทึก” อกีครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6  
หากข้อมูลที่บันทึกในข้ันตอนท่ี 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก 

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

ขั้นตอนที่ 7 
คลิก “ออกจำกระบบ” 

*เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว* 

http://admission.bsru.ac.th/
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เลขประจําตัวสอบ (ตัวอย่าง)

เอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมลูเบ้ืองต้นสําหรับผู้รายงานตัว 
สําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2560 

 
        
 

    

 

 

 

 

 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้ถกูต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 
หากมีการแก้ไข จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนวันมารายงานตัว 
 

ข้อมูลท่ีต้องตรวจสอบ ถูกต้อง แก้ไข 
1. เลขประจําตัวประชาชน  ข้อ 1-3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขในวันที่มารายงานตัว 
(ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้) 

2. คํานําหน้า, ชื่อ, นามสกุล (ภาษาไทย) 
3. ชื่อ, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
4. วันเดือนปีเกิด   
5. วุฒิเดิม   
6. ช่ือสถานศึกษาเดิม   
7. ปีการศึกษาที่จบ    
8. เกรดเฉลี่ยสะสม GPA   
9. วันเดือนปีที่จบ   
10. ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ผูส้มัครต้องกรอกให้ตรง
กับสําเนาทะเบียนบา้น) 

  

11. ที่อยู่ปัจจบัุน (ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้)   
12. ช่ือ, นามสกุล บิดามารดา   
13. เบอร์โทรศพัท์มือถือที่สามารถติดต่อได้   
14. เลขรหัสประจําบ้าน   
15. เลขประจาํตัวประชาชนบิดา, มารดา และผู้ปกครอง   

 

** หมายเหตุ : ข้อ 4-16 หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้เลย 
สําหรบัข้อทีข่อ้มูลถูกต้องแล้ว ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง “ถูกต้อง” และในวันรายงานตัวใหน้าํเอกสารใบนี้
มาย่ืนใหเ้จ้าหน้าที่รบัรายงานตัวพร้อมกับหลักฐานการรายงานตัวด้วย 

สําหรบัย่ืนการเงิน  ใบแจ้งการชําระเงินรายงานตัว 
วันที่  _______________________________ 
เลขประจําตัวสอบ  _____________________________ 
สาขาวิชา _______________________________ 
ช่ือ-นามสกุล _______________________________ 
จํานวนเงิน _______________________________ 
เบอร์โทร _______________________________ 

เอกสารหมายเลข 2

เลขประจําตัวสอบ สามารถดูได้จาก 
ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกฯ 

หรือเว็บไซต์รับสมัคร 
โดยเลือกเมนู “ผลการสมัคร” 

ดังรูปตัวอย่างด้านบน 
* เพื่อประโยชน์ของนิสิต กรณุากรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน *

ช่ือ-นามสกุล.......................................................สาขาวิชา....................................................



ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม ่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 

ขั้นตอน รายละเอียด เอกสาร/สิ่งท่ีต้องเตรียม สถานท่ี 
1 ตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการรายงานตัว  
1.  เอกสารเพือ่ตรวจสอบขอ้มูล

เบื้องต้นสาํหรบัผู้รายงานตัว  
    (นิสิต-นักศกึษาใหม่จะไดร้ับ

เอกสารในวันสอบคัดเลือก) 
2.  สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
3.  สําเนาทะเบียนบา้น 2 ชดุ 
4.  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
    (ถ้ามี) 2 ชุด 
5.  สําเนาวุฒิการศึกษา 3 ชุด 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

อาคาร 5 ชั้น 1 

2 ชําระค่าเทอม  ค่าเทอม (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)
3 พิมพ์ใบรายงานตัว ใบเสร็จรบัเงนิ (นิสิต-นักศึกษาจะ

ได้รับเม่ือเสร็จสิ้นขัน้ตอนที่ 2) 
4 เก็บเอกสาร/หลักฐาน

การศึกษาและรับเอกสาร
สําหรบันาํไปใช้ในการ
ถ่ายรูป 
 
  

1.  ใบรายงานตัว (นิสิต-นกัศึกษาจะ
ได้รับเม่ือเสร็จสิ้นขัน้ตอนที่ 3) 

2.  นิสิต-นักศกึษาต้องย่ืนเอกสารท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากขัน้ตอน 
ที่ 1 ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหนา้ที ่

3.  รับเอกสารสําหรบันาํไปใช้ในการ
ถ่ายรูป 

5 ถ่ายรูปนักศึกษา 
* แต่งกายด้วยชุดนสิิต
ของมหาวิทยาลัย * 

ค่าถ่ายรปู 80 บาท ห้องโสตฯ  
(อาคาร 2 ชั้น 1) 

 

(นิสิตใหม่จะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตมารายงานตัว) 
จําหน่ายชุด วันท่ี 4 – 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 *** สามารถซ้ือชุดได้ท่ี อาคาร 1 ชั้น 1  *** 








