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ประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ปฏิทินการรับสมคัรสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบสอง) 
ประจําปการศึกษา 2559 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป หมายเหตุ 

1. เปดรับสมัคร 10 ธันวาคม 2558 
ถึง 

25 มกราคม 2559 

สมัครผานเว็บไซตเทานั้น ตลอด 24 ชั่วโมง 
http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ วันศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 
2559 

ตรวจสอบรายชื่อท่ี www.bsru.net หรือ 
http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

3. วนัสอบวชิาพืน้ฐาน และ 

สอบขอเขียน/ปฏิบัติ (ถามี)

วันเสารท่ี 13 กุมภาพันธ 
2559 

สถานท่ีสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

4. ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ 

วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 
2559 

ตรวจสอบรายชื่อท่ี www.bsru.net หรือ 
http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

5. วันสอบสัมภาษณ วันเสารท่ี 27 กุมภาพันธ 2559 สถานท่ีสอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

6. ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัย 

วันพุธท่ี 2 มีนาคม 
2559 

ตรวจสอบรายชือ่ท่ี www.bsru.net หรือ 
http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

7. วันรายงานตัวพรอมชําระ
คาธรรมเนียมตางๆ เต็มจํานวน 

วันท่ี 10-11 มีนาคม 2559 
09.00 – 15.00 น. 

สถานท่ีรายงานตัว 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ (อาคาร 5 ชั้น 1) 

8. วันปฐมนิเทศ วัน เวลา และสถานท่ี สํานักกิจการนิสิต
นักศึกษาจะแจงใหทราบในภายหลัง 

9. วันเปดภาคเรียน วันจันทรท่ี 15 สิงหาคม 2559 

หมายเหตุ 
 ผูสมัครทีด่ําเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชําระเงินเรียบรอยแลว หากตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบไมพบในขั้นตอนที่ 2 

ใหติดตอศูนยรับสมัครนิสิต – นักศึกษาดวยตนเองในวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนกัขัตฤกษ 
พรอมนําหลักฐานการชําระคาสมัครสอบมาดวย หรือโทร. 02-4737000 ตอ 1716 , 1998  กรุณาติดตอกอนวันที่ 11 กุมภาพนัธ 2559 

เง่ือนไขในการเขาศึกษาตอ 
   วุฒิการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 

*** มิฉะนั้น จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 (รอบสอง) 
--------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปการศึกษา 
2559 ระหวางวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 25 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับ  
การรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครทุกสาขาวิชา

1.1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
1.2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยู หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเทา 

*** ท้ังนี้ ผูท่ีกําลังศึกษาอยู จะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 *** 
*** มิฉะนัน้ จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

1.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 

1.4 ไมเคยหรือปวยเปนโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มีความสมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจท่ีไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
1.6 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษา 

เลาเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมี
ตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

1.7 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
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2. จํานวนรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะครุศาสตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

2148 การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา 15 001 -  

กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

2154 จิตวิทยา 50 001 -  

2156 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 30 001 -  
2161 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 40 001 -  

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
การประถมศึกษา 30 -  1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ 2.50 ข้ึนไป

การศึกษาปฐมวัย 40 -  กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา คณิตศาสตร 70 -  

คอมพิวเตอรศึกษา 40 -  1. ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6 ภาคเรยีนท่ี 1) 
รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่าํกวา 2.00 
2. ผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) และมีคะแนนเฉลีย่สะสม ไมต่ํากวา 2.00 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 60 -  กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 

ภาษาอังกฤษ 50 -  1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2. มีผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 50%

004

004
004
004

004

004
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2. จํานวนรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะครุศาสตร (ตอ)
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ดนตรีศึกษา 120  
ความรูและทักษะ 
การปฏิบัติดนตรี 

(สอบขอเขียนและปฏิบัติ) 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2. มีความรู และทักษะการปฏิบัตดินตรี โดยนําแฟมสะสมผลงานมา
แสดงในวันท่ีสอบขอเขียนดวย 
3. ผูเขาสอบตองเตรียมความพรอมสําหรับการสอบปฏิบัติ ดังน้ี
3.1 วิชาเอกดนตรีไทย 
(1) ทฤษฎีดนตรไีทย คีตกวีไทย และความรูท่ัวไปเก่ียวกับดนตรีไทย 
(2) ปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง คือ  

เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน 
ปพาทย – เพลงสาธุการ  

รวมท้ังเพลงตามความถนัด 1 เพลง 
3.2 วิชาเอกดนตรีตะวันตก 
(1) ทฤษฎีดนตร ี
(2) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 
(3) Scales & Arpeggios 
(4) Sight Reading 

ภาษาไทย 80 -  กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเทา สังคมศึกษา 90 -  

พลศึกษา 40  
ทดสอบสมรรถภาพทาง

รางกาย 
(สอบปฏิบัติ) 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2. จัดเตรยีมเสื้อ และกางเกงขายาว สําหรับการสอบปฏิบัติ เพ่ือ
ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

004

004
004

004
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2. จํานวนรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะครุศาสตร (ตอ)
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ศิลปศึกษา 60  
พ้ืนฐานการวาดเสน 

(สอบปฏิบัติ) 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2. สิ่งท่ีตองนํามายื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันสอบขอเขียน
(ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 

- แฟมสะสมผลงานศิลปะ  
- รางวัล เกียรตปิระวัติทางดานศิลปะ หรืออยางอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. สิ่งท่ีตองนํามาในวันสอบปฏิบัติ
- ดินสอ EE ยางลบ คัตเตอร สาํหรับสอบวิชาวาดเสน  
- กระดานรองเขียนขนาด A2 พรอมคลิปหนีบกระดาษ 
- กระดาษ 100 ปอนดชนิดเรียบ 

นาฏยศิลปศึกษา 50  
ความรูและทักษะ 

การปฏิบัตินาฏยศิลป 
(สอบขอเขียนและปฏิบัติ) 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
2. มีพ้ืนความรูดานการปฏิบัตินาฏยศิลปศึกษา, นาฏยศลิปไทย,
นาฏยศิลปนานาชาติ และนาฏยศลิปไทยรวมสมัย 
3. จัดเตรยีมอุปกรณสาํหรับใชในการสอบปฏบัิติ ดังน้ี

- ผาโจงกระเบนสีแดง 
- ซีดีเพลง จํานวน 2 เพลง 

เพลงบังคับ (รํา / ระบํามาตรฐาน) จํานวน 1 เพลง และเพลงตาม
ความถนัด จํานวน 1 เพลง 

รวมคณะครุศาสตร 865

004

004



6

2. จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
แตละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

2203 คหกรรมศาสตร 30 002 -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาท่ี 6 หรือเทียบเทา 
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป
3. ไมเคยหรือปวยเปนโรคจิต โรคประสาท
4. มีความสมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจท่ีไม
เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร 70 002 -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
2. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา (ตาม
เกณฑมาตรฐาน) 

2211 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 40 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาในสาย
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2215 เกษตรศาสตร 30 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
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2. จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
แตละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

2216 เคม ี 30 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลายหรือเทียบเทาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร 

2289 เคมีอุตสาหกรรม (ปโตรเคมีและสิง่แวดลอม) 50 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย หรือเทียบเทา 

2222 คณิตศาสตร 40 002 -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 

2225 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 40 002 -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6
หรือเทียบเทา 
2. ไมมีความพิการจนเปนอุปสรรคตอการเรียน

2236 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

20 002 -  

กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศกึษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา 

2237 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 

20 002 -  

2238 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เทคโนโลยีซอฟตแวรและโมบายแอพพลิเคช่ัน) 

20 002 -  

2251 จุลชีววิทยา         40 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษารมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2254 ฟสิกสประยุกต 30 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
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2. จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
แตละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 50 002 -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 (ทุกสายวิชา)
2. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส.
(ทุกสาขา) 

2282 แอนิเมช่ันและมลัตมิีเดยี 80 002  
การวาดตัวละครและ
การเขียนเลาเร่ือง 

(สอบปฏิบัติ) 

 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 

2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2284 ชีววิทยา 30 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร 

2288 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 20 002 -  1. กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทาในแผนการเรยีนสายวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร  
2. มีเกณฑคณุสมบัตเิพ่ิมเตมิ ไดแก มีความสมบูรณท้ังรางกาย
และจิตใจหรือไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
2802 สาธารณสุขศาสตร 60 002 -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายช้ันปท่ี 6 
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
3. ไมเคย หรือปวยเปนโรคจิต โรคประสาท
4. เกรดเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไป
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
แตละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

2602 วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต 80 002 -  กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และสายศิลป – คํานวณ หรือเทียบเทา และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางยนต ชางกลโรงงาน ชาง
เช่ือม ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส  

2603 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 80 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และสายศิลป – คํานวณ หรือเทียบเทา 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชางยนต ชางกลโรงงาน 
ชางเช่ือม ชางไฟฟา และสายพาณิชยการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป การแพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)  

2256 การแพทยแผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
(หลักสูตรสภาวิชาชีพ) 
 
คุณวุฒิ : พท.บ. (การแพทยแผนไทย) 

20 002 -  1. กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา และศึกษากลุมสาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีมิไดศึกษาการเรียนรูทางวิทย – คณิต ใหทาง
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนใหครบตามกําหนด 
2. ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาดานการแพทยแผนไทย และ/หรือ
การแพทยแผนไทยประยุกต และ/หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยวิธีการ
เทียบโอนหนวยกิต 
3. มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอ
รายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือการ
ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
จากสภาการแพทยแผนไทย  
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

แตละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

2270 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 

40 002 -  
รับผูสําเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีโลจิสติกส) 
40 002 -  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
2285 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

(การจัดการคุณภาพ) 
35 002 -  

กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2286 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

(การจัดการผลิต) 
35 002 -  

2287 เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือโลจิสติกส
อุตสาหกรรม 

67 002 -  กําลังศึกษา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
3270 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม) 
40 002 -  

รับผูสําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) หรอื
เทียบเทา 3272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีโลจิสติกส) 
40 002 -  

รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,217     
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2307 ภาษาอังกฤษ 140 001  
ความรูพ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤษ 
(สอบขอเขียน) 

 
1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม GPAX ไมต่ํากวา 2.00 
2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได 

2340 ภาษาจีน 50 001 -   
2344 ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) 20 001 -   
2345 ภาษาไทย (ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน) 20 001 -   
2346 ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) 20 001 -   
2348 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

50 

001 -   
2350 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (ประวัติศาสตรเพ่ือการพัฒนา) 001 -   
2379 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (ภูมสิารสนเทศ) 001 -   
2380 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ) 001 -   

2369 ธุรกิจอิสลามศึกษา 50 001 -   
2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 50 001 -   
2376 การจัดการสารสนเทศ 30 001 -   
2391 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60 001 -   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
2310 รัฐประศาสนศาสตร 60 001 -   
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  

2338 ออกแบบนิเทศศิลป 60 001  
ความรูพ้ืนฐานทาง 
ออกแบบนิเทศศิลป  

(สอบขอเขียนและปฏบัิติ) 

 1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย  
เปนประมุข 
2. เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือผูท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันปสุดทายตามหลกัสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทา ผูสมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญตองจบ
การศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีคุณสมบัตติามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการดาํเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั
ศึกษา 1  เปนผูท่ีไมมโีรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคญัท่ีจะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 ข้ึนไป 
4. มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio งานท่ีแสดงถึงความสามารถเชิงสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป (นํามาในวันสอบสัมภาษณ) 
5. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีหลักฐาน
แสดงท่ีราชการออกให (บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม
มีสัญชาติ) 

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสอบวิชาปฏิบัติ 
- ปฏิบัติวาดเสน ใหใชดินสอดําตามถนัด เชน 6B หรือ EE 
- วิชาปฏิบัติออกแบบนิเทศศิลป ใหใชสีหมึก สีโปสเตอร สีน้ํา สีแทง สีเมจิก อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม 

*** ผูเขาสอบตองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ท่ีหนีบกระดาษ ไมบรรทัด ยางลบ ปากกา อุปกรณการเขียนแบบ พรอมกระดานรองเขียนท่ีไมมีสัญลักษณ หรือรูปรอย เพ่ือเปนแนวทางการทําขอสอบ 
ขนาดประมาณ 40 × 55 ซม. มาเอง ยกเวนกระดาษวาดเขียน ไมตองนํามา *** 

*** หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา 
ถึงแมวาไดรับการสงรายช่ือเขารับการศึกษาแลวก็ตาม *** 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

2377 นาฏยศิลป (แขนงนาฏยศิลปไทย) 25 001  

(สอบปฏิบัติท่ีหอง 2706A) 
  

2382 นาฏยศิลป (แขนงนาฏยศิลปสากล) 25 001  

(สอบปฏิบัติท่ีหอง 2706B) 
  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
2903 นิติศาสตร   60 001  

ความรูพ้ืนฐานทางกฎหมาย  
(สอบขอเขียน) 

  

รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 720     

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 60 001 -   

2381 การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ 100 001 -   

2384 การสื่อสารมวลชน (สรางสรรคและผลติรายการวิทยุ) 30 001 -   

2385 การสื่อสารมวลชน (สรางสรรคและผลติรายการโทรทัศน) 30 001 -   

2386 การสื่อสารมวลชน (ผูประกาศและการแสดง) 30 001 -   

2387 การสื่อสารมวลชน (ขาวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร) 30 001 -   

2388 ภาพยนตรและดิจิตลัมีเดีย 30 001 -   
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

รหัสวิชาสอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

คณะวิทยาการจัดการ (ตอ)  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย 50 003 -   
2413 การตลาด 50 003 -   
2414 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 003 -  รับเฉพาะผูท่ีจบ ม.6 หรือ ปวช. เทานั้น ** ไมรับวุฒิ ปวส. ** 
2415 การเปนผูประกอบการ 60 003 -   
2418 การจัดการโลจิสติกส 30 003 -   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
2417 เศรษฐศาสตร 60 003 -   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
2501 การบัญชี 80 003 -   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
2390 การทองเท่ียว 50 003 -   

รวมคณะวิทยาการจัดการ 740     
ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดี ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

310 
รัฐประศาสนศาสตร 60 001 

- 
 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 ทุกสาย (หรือเทียบเทา)  

หรือกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเทา) 
2. มีความสามารถท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

รวมศูนยการศึกษาอูทองทวารวด ี 60     
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2. จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 
แตละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ขอเขียน สัมภาษณ 

วิทยาลัยการดนตรี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

2375 ดนตรตีะวันตก 

หมายเหตุ 
ขอบเขตเน้ือหาการทดสอบ 
สามารถดูไดจากทายประกาศรับสมัคร 

60 001  
(1) สอบขอเขียนทฤษฎีดนตรี    
** สอบวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2559 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป **  

(2) สอบปฏิบัติเครื ่องดนตรีตาม 
ความถนัดอยางนอย 1 เครื่องมือ 
** สอบวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2559  
(เฉพาะผูท่ีสอบผานวิชาพืน้ฐาน 
และขอเขียนทฤษฎ)ี ** 

 1. ตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และทักษะทางดนตรี
2. ตองเปนผูท่ีมีความสนใจและตองการศึกษาดานดนตรีอยาง
แทจริง 
3. ตองมีบุคลิกท่ีดี มีวินัย ซื่อสัตย อดทน ขยัน เสียสละและ
รับผิดชอบสูง 
4. ไมเปนโรคท่ีสงผลกระทบตอการเรียนดนตรี เชน โรคหอบ
หืด เปนตน 
5. ตองมีรางกายและจิตใจท่ีพรอมตอการเรียนดนตรี

2378 ดนตรไีทยเพ่ือการอาชีพ 

หมายเหตุ 
ขอบเขตเน้ือหาการทดสอบ 
สามารถดูไดจากทายประกาศรับสมัคร 

30 001  
(1) สอบขอเขียนทฤษฎีดนตรี    
** สอบวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2559 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป **  

(2) สอบปฏิบัติเครื ่องดนตรีตาม 
ความถนัดอยางนอย 1 เครื่องมือ 
** สอบวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2559  
(เฉพาะผูท่ีสอบผานวิชาพืน้ฐาน 
และขอเขียนทฤษฎ)ี ** 

 1. ตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และทักษะทางดนตรี
2. ตองเปนผูท่ีมีความสนใจและตองการศึกษาดานดนตรีอยาง
แทจริง 
3. ตองมีบุคลิกท่ีดี มีวินัย ซื่อสัตย อดทน ขยัน เสียสละและ
รับผิดชอบสูง 
4. ไมเปนโรคท่ีสงผลกระทบตอการเรียนดนตรี เชน โรคหอบ
หืด เปนตน 
5. ตองมีรางกายและจิตใจท่ีพรอมตอการเรียนดนตรี

รวมวิทยาลัยการดนตรี 90 
รวมท้ังหมด 3,692 
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3. รายวิชาพ้ืนฐานที่ใช้สอบคัดเลือกส าหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
รหัสวิชาและชื่อวิชาท่ีสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีใช้ออกข้อสอบ 

001  วิชาพ้ืนฐาน 1 1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

002  วิชาพ้ืนฐาน 2 1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)

003  วิชาพ้ืนฐาน 3 1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ

004  วิชาพ้ืนฐาน 4 1) คณิตศาสตร์
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) วิทยาศาสตร์
6) วัดแววความเป็นครู

4. วิธีการสมัครเข้าศึกษา
4.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.net หรือ 

http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.bsru.ac.th  คลิก สมัครเข้าศึกษา 
ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ถึง 25 มกราคม 2559 

4.2 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา 
4.3 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ถึง 25 มกราคม 2559  หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  
5.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) 

5.2 ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 
1 คร้ัง เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วน
บุคคล, ข้อมูลที่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

*** หากผู้สมัครคนใดที่กดปุ่ม ลงทะเบียน แล้วระบบขึ้นว่า “เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว ดังนั้นให้ผู้สมัคร กดปุ่ม “ถอยกลับ” และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หน้าจอจะ
ปรากฏให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน (หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็น
รหัสผ่าน) *** 

5.3 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว ให้กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร และเลือก
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่าน้ัน 

http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp%20หรือ
http://www.bsru.ac.th/
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5.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยันการสมัคร” 
5.5 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อน าไปช าระค่าสมัคร 
5.6 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ถึง 25 มกราคม 2559 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่า
การสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5.7 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมัครไปแล้ว 3 วันท าการ (ไม่
นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการ
สมัคร” 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิ์สอบ ในวันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์  2559 ทางเว็บไซต์  www.bsru.net หรือ 

http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะต้องพิมพ์ใบตารางสอบจากระบบโดย
เข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” หน้าจอจะปรากฏรายวิชาที่สอบ และห้องสอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์ตารางสอบ
หน้านี้ออกมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบในวันสอบคัดเลือก 

7. การสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ และสัมภาษณ์)
7.1 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะต้องเตรียม

บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง และใบตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ รวมไปถึงเอกสาร หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่สาขาวิชาระบุไว้ให้น ามาในวันสอบคัดเลือก  

7.2 ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ 
http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.bsru.net โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมาสอบ
สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559      

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ 

http://mis5.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.bsru.net  โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องด าเนินการ
กรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตัง้แต่วันท่ี 2 – 10 มีนาคม 2559 ผู้รายงานตัวต้องกรอก
ข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านค าแนะน าในการกรอกอย่างละเอียด) 

10. การรายงานตัวเป็นนิสิต
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา    

(เต็มจ านวน) ระหว่างวันท่ี 10 – 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยแต่งชุดเครื่องแบบนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

10.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
4) ส าเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2559

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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10. การปฐมนิเทศ 

11. การปฐมนิเทศ
ต ามป ระก าศขอ งมห า วิท ยาลั ย ราช ภั ฏบ้ าน สม เด็ จ เจ้ าพ ระย า  ห รื อ ต รวจสอบ ผ่ าน  www.bsru.net

หรือเว็บไซต์สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา http://dsad.bsru.ac.th/ 

12. สถานท่ีติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับสมัครนิสิต-นักศึกษา  อาคาร 1 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
เลขท่ี 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600   
โทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 

      ประกาศ ณ วันท่ี       ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลอืก และรายงานตัวเป็นนิสติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนสิิตตามวันเวลาทีป่ระกาศ 
จะถือว่าผูส้มัครสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 






















