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ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ประเภทรับตรง (สอบคัดเลอืก) รอบสาม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 

1. เปิดรับสมัคร 21 เมษายน 2560 
ถึง 

18 มิถุนายน 2560 

สมัครผ่านเว็บไซต์ 

http://admission.bsru.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อที่  

http://admission.bsru.ac.th 

3. วันสอบข้อเขียน (วิชาพ้ืนฐานทั่วไป และ
วิชาเฉพาะ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี)) 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 
2560 

สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อที่  

http://admission.bsru.ac.th 

5. วันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 
2560 

สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมี
สิทธิ์เข้าศึกษา 

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 
ตรวจสอบรายชื่อที่  

http://admission.bsru.ac.th 

7. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
การศึกษาเต็มจ านวน 

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 
2560 

สถานที่รายงานตัว 
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ชั้น 1) 

8. วันปฐมนิเทศ  วัน เวลา และสถานที่ ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 
2560 

 

 

หมายเหตุ 
 ผู้สมัครที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ    

ให้ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998 

--- กรุณาติดต่อก่อนวันสอบข้อเขียน --- 
 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 
เมษายน 2560 - 18 มิถุนายน 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า 
*** ทั้งนี้ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 *** 

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่า

เรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่
แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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2. สาขาวิชา จ านวนรับ วิชาสอบ และคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

 

รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

วิทยาลัยการดนตร ี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2368 ดนตรไีทย (ดศ.บ.) 
* ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ  
สามารถดูได้จากท้ายประกาศรับสมัคร * 
 

23   

(1) สอบข้อเขียน
ทฤษฎีดนตร ี
** สอบวันเสาร์ที่ 24 
มิถุนายน 2560 
เวลา 13.00 น. เป็น
ต้นไป 
(2) สอบปฏิบัติเครื่อง
ดนตรตีามความถนัด   
อย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
** สอบวันศุกร์ที่ 30 
มิถุนายน 2560 
(เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน
วิชาพ้ืนฐานทั่วไป 
และข้อเขียนทฤษฎ)ี 

 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีความสนใจ และมีความสามารถด้านดนตรไีทย 
3. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทีเ่ป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษาด้านดนตร ี
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤตดิีและรบัรองต่อมหาวิทยาลัย

ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนเตม็ความสามารถ และ
ยินยอมปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย
โดยเคร่งครดัทุกประการ 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)หลักสูตร 5 ปี 

41165 ดนตรตีะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)   8   

ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติดนตร ี
(สอบข้อเขียน 
และปฏิบตัิ) 

 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติดนตรีตะวันตก โดยน า
แฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในวันที่สอบข้อเขียนด้วย 

3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ ดังนี้ 
      (1) ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และประวัติดนตรีตะวันตก 
      (2) ปฏิบัติเพลงสอบ 
      (3) Major, Minor Scales and Arpeggios 
      (4) Sight Reading 

41166 ดนตรไีทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)   18   

ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติดนตร ี
(สอบข้อเขียน 
และปฏิบตัิ) 

 1. ก าลั งศึ กษาอยู่  หรือส า เร็ จการศึ กษาระดับ ช้ั น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย โดยน าแฟ้ม
สะสมผลงานมาแสดงในวันที่สอบข้อเขียนด้วย 

3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ ดังนี ้
3.1 ทฤษฎีดนตรีไทย คีตกวีไทย และความรู้ทั่วไป 
เกี่ยวกับดนตรีไทย 
3.2 ปฏิบัติดนตรีไทย จ านวน 2 เพลง ดังนี ้

           (1) เพลงบังคับ 
ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ 



~ 5 ~ 
 

รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

เครื่องสาย – เพลงนางนาค สองช้ัน 
(2) เพลงตามความถนัด 1 เพลง 

รวมวิทยาลัยการดนตรี 49     

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี 
2373 การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 63  -  

ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่า หรือระดบั ปวช. 

2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 75  -  

2381 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 88  -  

2388 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดยี (นศ.บ.) 34  -  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2390 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 39  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าหรอืระดับ ปวช. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(บธ.บ.) 45  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดบั ปวช. 

2413 การตลาด (บธ.บ.) 89  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

2414 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 56  -  

ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าหรอืระดับ ปวช. 

*** ไม่รับวุฒิ ปวส.*** 

2419 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 

49 

 -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 

21419 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)  
โครงการความร่วมมือกับ บริษัทซพีี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุม่ฯ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
   1. มีทุนการศึกษาให้ 70% ทุกภาคการศึกษา 
   2. มีรายได้และประสบการณ์การท างานระหว่าง
เรียน 
   3. จบแล้วมีงานท า 100% และมีสิทธ์ิเป็นเจา้ของ
ร้าน 7-ELEVEN  

 

 -  

ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
 

* หมายเหตุ วันสัมภาษณ์ให้มาพร้อมผู้ปกครองและเตรียม
เอกสาร ดังน้ี 
    1. รูปถ่าย 1 น้ิว (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป)          3 รูป 
    2. ส าเนาบัตรประชาชน                             2 ฉบับ 
    3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                2 ฉบับ 
    4. ส าเนาวุฒิการศึกษา                                    2 ฉบับ 
    5. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้ค้ าประกัน  1 ฉบับ 
    6. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง/ผู้ค้ าประกัน    1 ฉบับ 
    7. รายงานการตรวจสุขภาพ (ฟอร์ม บริษัท) 
ส าเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อและรบัรองส าเนาถูกต้องทุกฉบบั 

2418 การจัดการโลจิสติกส ์(บธ.บ.) 70  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2417 เศรษฐศาสตร ์(ศ.บ.) 74  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2501 การบัญชี (บช.บ.) 40  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ) 
2420 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
60   

ความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทาง

ธุรกิจ  
 

(สอบวันเสาร์ที่ 24 
มิถุนายน 2560 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป) 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
นักศึกษาต่างประเทศท่ีมีวุฒิเทียบเท่า 
2. รับนักเรียนไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถพูด ฟัง 
อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีผล
คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ 
IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 
3. ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS 
หรือได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2. นักศึกษาดังกล่าว
จ าเป็นต้องเข้าปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมกับทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก าหนดไว้ 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 782     
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร ์(วท.บ.) 49  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่า หรือระดบัปวช.สาขาวิชา 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ์
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

2211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 10  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) 18  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2216 เคม ี(วท.บ.) 25  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2222 คณิตศาสตร ์(วท.บ.) 35  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2223 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 30  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 43  -  

มีสุขภาพสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ไม่มีประวตัิ
เป็นโรคจติ โรคประสาท และปราศจากโรค อาการของ
โรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี ้
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

(1) มีปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท 
หรือบุคลิกภาพแปรปรวน 

(2) โรคตดิต่อในระยะตดิต่ออันตราย 
(3) โรคไม่ตดิต่อท่ีมีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
(4) ติดสารเสพติดใหโ้ทษ 
(5) ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมี

ความผิดปกติในการเห็นภาพ 
(6) ตาบอดสี โดยเฉพาะแมส่ี หรือตาบอดสีชนิด

รุนแรง 
(7) หูหนวก หรือหูตึง แม้แต่ข้างเดียว 
(8) มีความพิการของนิ้วมือ หรือแขน 

2232 แอนเิมช่ันและดจิิทัลมเีดีย (วท.บ.) 55  

 
 
 

การวาดตัวละครและ
การเขียนเล่าเร่ือง 

 

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
2. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์มคีวามตัง้ใจใน
การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
3. เป็นผู้มีวินัย อดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ 
4. จัดเตรียมผลงานด้านแอนิเมช่ัน/ศิลปะ/การ์ตูน/ดิจิทัล
มีเดีย (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

2292 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 40  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  

2240 เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 40  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2251 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 39  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 40  -  

ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.หรือ
ระดับ ปวส. (ทุกสาขาวิชา) 

2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 30  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2284 ชีววิทยา (วท.บ.) 45  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) เแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

2291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. สุขภาพร่างกาย จิตใจสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

2701 เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 30  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. ไม่เป็นโรคตาบอดสี 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2256 การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 26  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา หรือการขึ้นทะเบียนและรับใบอนญุาต เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยจากสถาบัน
การแพทย์แผนไทย และข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วยก าหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิใหเ้ป็นสมาชิกสภา พ.ศ. 
2558 ดังนี้ 

(1) โรคเรื้อนในระยะตดิต่อ หรือในระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่น่ารังเกยีจแก่สังคม 

(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเท้าช้าง 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง     
(5) โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2226 ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 80  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายและทางการศึกษา 
4. ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง 

หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2270 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) (ทล.บ.) 

26  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.  

2293 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจสิติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน) (ทล.บ.) 

40  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2290 
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การ
จัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.) 

30  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2294 
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.) 

35  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2602 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 40  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ระดับ 
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง เมคคาทรอนิกส์ ช่างกลึง
โรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2604 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.) 45  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือสายศิลป์-ภาษา หรือระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ 
ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม  
2. มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2802 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 30  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.75 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)หลักสูตร 5 ปี 

41110 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)  13  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

41114 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) 30  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

41113 ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) 30  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

41118 เคมี (ค.บ. 5 ปี) 30  -  
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,014     

คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)หลักสูตร 4 ปี 

2148 การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา (ค.บ. 4 ปี)   25  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

2161 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 22  -  

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 

รวมคณะครุศาสตร์ 47     
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี

2307 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) 50  

ความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ  
(สอบขอเขียน) 

 มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

2340 ภาษาจีน (ศศ.บ) 30  - 

2358 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 60  - 

2391 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ) 50  - 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
2355 ออกแบบกราฟิกและอินโฟร (ศป.บ.) 60  

ความรู้พื้นฐานทาง
ออกแบบฯ 

(สอบขอเขียนและปฏิบัติ) 

 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวาดภาพได ้

2393 นาฏยศิลป ์(ศป.บ.) 20  

สอบปฏิบัตินาฏยศลิป์
ตามความถนดั 

 มีความสามารถในการฟังท านอง และ/หรือมีพื้นฐานการ
ร าไทย มีความสามารถในการแสดงประกอบจังหวะได้    
มีพื้นฐานการเต้น 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตร 4 ป ี

2310 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ) (เรียนท่ีกรุงเทพฯ) 114  - 
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รหัส
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ

(คน) 

วิชาสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา พื้นฐาน

ทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 

(ปฏิบัติ/ข้อเขียน) 
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
2903 นิติศาสตร์ (น.บ.) 80   

ความรู้พื้นฐาน          
ทางกฎหมาย 

(สอบข้อเขียน) 

  

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 464     

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
310 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ) 

* เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี * 
40  -  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2292 นวัตกรรมการจดัการเกษตรและซพัพลายเชน (วท.บ.) 
* เรียนวิชาทฤษฎีที่จังหวัดกรุงเทพฯ และฝึก
ปฏิบัติท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี * 

40  -  
 

รวมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 80     

รวมทุกคณะ 2,436     



~ 17 ~ 
 

3. รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชื่อวิชาสอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออก

ข้อสอบ 
วัน/เวลาสอบ 

วิชาพ้ืนฐานทั่วไป 
 

ผู้สมัครทุกคนจะต้องสอบ
วิชาพื้นฐานทั่วไป 

1) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
2) ภาษาไทย 
3) ภาษาอังกฤษ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
เวลาสอบ : 09.00 – 11.00 น. 
 

 

 

วัดแววความเป็นครู  
 

กรณีผู้สมัครเลือกสมัครสอบ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ. 5 ปี) *** ในอันดับ 1 
หรือ 2 หรือ 3 *** 
 

วัดแววความเป็นครู วันสอบ : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
เวลาสอบ : 11.00 – 12.00 น. 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1) ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชาจะต้องสอบวิชาพื้นฐานทั่วไป  
2) ผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)ในอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3

จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู 
 
4. การสมัครเข้าศึกษา 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท
รับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม ประจ าปีการศึกษา 2560 แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัคร
สามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา  

 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
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5. วิธีการ และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
 5.1ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  ที่ เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th คลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันที่ 
21 เมษายน 2560 ถึง 18 มิถุนายน 2560  
 5.2 เลือกสมัครสอบได้ 3 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท  

5.3 ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุก
คนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้น 
คลิก“ลงทะเบียน” 

 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า  
“เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว  

ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลับ” และคลิก“เข้าสู่ระบบ”  
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน 

(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
 5.4 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก“สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพ่ือ
กรอกข้อมูลการสมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ 3 
สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 
 5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยันการสมัคร” 
 5.6 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือน าไปช าระค่าสมัคร 

5.7 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทย
พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง 18 มิถุนายน 2560 หากผู้สมัครคน
ใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกใน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 5.8 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมัครแล้ว 
3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่
ระบบรับสมัคร และคลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้า
คัดเลือก” 

  5.9 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่
 ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลง
 เอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้ เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และ
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

  

http://www.bsru.ac.th/
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6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
6.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ 
6.2 ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จะต้องสอบข้อเขียนวิชาพ้ืนฐานทั่วไป (สอบข้อเขียนวัน

เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560) 
6.3 ผู้สมัครที่เลือกสมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบวิชาเฉพาะ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ในภาคบ่าย

จะต้องเข้าสอบตามก าหนดการ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ 
6.4ผู้สมัครที่เลือกสาขามากกว่า 1 อันดับ ให้เข้าสอบวิชาที่ก าหนด ในสาขาวิชาที่เลือกสมัคร

เป็นอันดับแรก เท่านั้น 
6.5ผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ในอันดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 

จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู 
6.6 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560)

ส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 2 หรือ 3 หากเป็นสาขาที่มีการสอบวิชาเฉพาะ 
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) จะต้องสอบวิชาเฉพาะเพ่ิม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯจะประกาศวัน เวลาสอบ ให้ทราบใน
ภายหลัง (เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่เลือก อันดับ 1) 

6.7 สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ 
(หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง มาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการ
ออกให้ โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ าตัวประชาชนพร้อมรูปก ากับ เช่น ใบขับข่ี หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ) 

** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี** 
 

7. เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน 
-  ให้ทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต”ส าหรับผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา  

(รวมกันทุกรอบ) 
-  โดยให้การยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีผลการเรียนของแต่ละ

ภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ าตามท่ี มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 

* จ านวนทุนและสิทธิ์ที่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ทาง
เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องด าเนินการกรอกข้อมูล
ผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผู้รายงานตัว
ต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านค าแนะน าในการ
กรอกอย่างละเอียด) 

 
9. การรายงานตัวเป็นนิสิต 

9.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวนในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 
15.00 น. โดยแต่งชุดเครื่องแบบนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

9.2  หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
4) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ  
 
วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 

  
 
 
 

10.  การปฐมนิเทศ 
 

10. การปฐมนิเทศ 
 ตามประกาศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้ าน สมเด็จ เจ้ าพระยา หรือตรวจสอบผ่ าน 
www.bsru.netหรือ  http://admission.bsru.ac.thหรือเว็บ ไซต์ ส านั กกิจการนิ สิ ตนั กศึกษา 
http://dsad.bsru.ac.th/ 

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 

ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิตตามวันเวลาที่ประกาศ  
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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