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ประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิทินการรับสมคัรสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)   

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 

1. เปิดรับสมัคร  5 พฤษภาคม 2559 
ถึง 

10 มิถุนายน 2559 

สมัครผ่านเว็บไซต์ 

http://admission.bsru.ac.th 
หรือติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อที่  

http://admission.bsru.ac.th 
3. วันสอบคัดเลือก 
      ** ดูรายละเอียดวิธีการคัดเลือกได้
ในประกาศรับสมัคร(ตารางรายละเอียด
คณะ /สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครฯ) ** 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและ          
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อที่  

http://admission.bsru.ac.th 
5. วันรายงานตัวพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจ านวน 

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 สถานที่รายงานตัว 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (อาคาร 5 ชั้น 1) 

6. วันปฐมนิเทศ  วัน เวลา และสถานที่ ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

7. วันเปิดภาคเรียน 1 สิงหาคม 2559  
 

 ผู้สมัครที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบในขั้นตอนที่ 2 ให้ติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิต 
นักศึกษาด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย                
หรือโทร  02-473-7000 ต่อ 1716 , 1998  กรุณาติดต่อภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ    
         วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559  *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

** หมายเหตุ   :   ผู้สมัครต้องเลือกกลุม่เรียนที่สนใจสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ่มวันจันทร์ – พุธ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันจันทร์-พุธ  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

                       ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 
กลุ่มวันอาทิตย ์         มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

                                                                              ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันเสาร์  เวลา 15.00 - 21.00 น. และ 

                                                                                                             วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
 

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

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) 
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา                           
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) 
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 – 10 มิถุนายน 2559 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  

1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า   

*** ทั้งนี้ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 *** 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป     
โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด กลุ่มเรียน และจ านวนรับ 
 

คณะ/สาขาวิชา 
กลุ่มเรียน และจ านวนรับ 

วิธีการคัดเลือก 
กลุ่มจันทร์-พุธ กลุ่มอาทิตย์ 

คณะครุศาสตร ์    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)    
สาขาวิชาจิตวิทยา 
* ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
* มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

30  30  สอบสัมภาษณ์ 

รวมคณะครุศาสตร์ 30  30   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
* ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,     
เคร่ืองกล, เคร่ืองยนต์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

40 40 สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  *** รับเฉพาะวุฒิ ปวส. (ทุกสาขาวิชา) *** 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

- เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 40 30 สอบสัมภาษณ์ 

- เทคโนโลยีโลจิสติกส์ - ไม่รับ - 40 สอบสัมภาษณ์ 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 110  

คณะวิทยาการจัดการ    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 40 40 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 60 60 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการ
โทรทัศน์) 

30 30 สอบสัมภาษณ์ 

          

 
 
 
 

** หมายเหตุ   :   ผู้สมัครต้องเลือกกลุม่เรียนที่สนใจสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ่มวันจันทร์ – พุธ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันจันทร์-พุธ  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

                       ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 
กลุ่มวันอาทิตย ์         มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

                                                                              ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันเสาร์  เวลา 15.00 - 21.00 น. และ 

                                                                                                             วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
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** หมายเหตุ   :   ผู้สมัครต้องเลือกกลุม่เรียนที่สนใจสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ่มวันจันทร์ – พุธ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันจันทร์-พุธ  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

                       ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 
กลุ่มวันอาทิตย์          มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

                                                                              ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันเสาร์  เวลา 15.00 - 21.00 น. และ 

                                                                                                             วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
 

          2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด กลุ่มเรียน และจ านวนรับ 

คณะ/สาขาวิชา 
กลุ่มเรียน และจ านวนรับ 

วิธีการคัดเลือก 
กลุ่มจันทร์-พุธ กลุ่มอาทิตย์ 

คณะวิทยาการจัดการ    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)    

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60 60 สอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาการตลาด 60 60 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
* รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น * 

** ไม่รับวุฒิ ปวส. ** 

30 30 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 60 60 สอบสัมภาษณ์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - ไม่รับ - 50 สอบสัมภาษณ์ 
หลักสตูรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)    

สาขาวิชาการบัญชี 60 50 สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 60 - ไม่รับ -  สอบสัมภาษณ์ 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 460 440  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 60  60 สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
* มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 
* มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  
เวลา 09.00 - 11.00 น. 
2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

- ไม่รับ - 60 
 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้อง
สอบผ่านทั้ง
ข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ 

สอบข้อเขียน 
ความรู้พื้นฐาน

ทางภาษาอังกฤษ 
(ปรนัย) และสอบ

สัมภาษณ์ 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 120  
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** หมายเหตุ   :   ผู้สมัครต้องเลือกกลุม่เรียนที่สนใจสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ่มวันจันทร์ – พุธ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันจันทร์-พุธ  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

                       ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 
กลุ่มวันอาทิตย ์         มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 

                                                                              ภาคเรียนฤดูร้อน     เรียนวันเสาร์  เวลา 15.00 - 21.00 น. และ 

                                                                                                             วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 21.00 น. 
 

 

2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด กลุ่มเรียน และจ านวนรับ 

คณะ/สาขาวิชา 
กลุ่มเรียน และจ านวนรับ 

วิธีการคัดเลือก 
กลุ่มจันทร์-พุธ กลุ่มอาทิตย์ 

วิทยาลัยการดนตรี    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 20 - ไม่รับ - สอบสัมภาษณ์ 
รวมวิทยาลัยการดนตรี 20 - ไม่รับ -  

รวมทั้งสิ้น 650 700  
 

 
 
 
 
 
 

3. การสมัครเข้าศึกษา 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา          

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (รอบสอง) แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 

4. วิธีการสมัครเข้าศึกษา 
4.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th  

ระหว่างวันท่ี 5 พฤษภาคม 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559 
 4.2 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา 
 4.3 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559  หากผู้สมัครคนใดไมไ่ดช้ าระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือ
ว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 

5. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  
 5.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) 
 5.2 ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง   
1 ครั้ง เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล , ข้อมูลที่อยู่ในส าเนา
ทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 
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*** หากผู้สมัครคนใดท่ีกดปุ่ม ลงทะเบียน แล้วระบบข้ึนว่า “เลขประจําตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” แสดงว่า
ผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว ดังนั้นให้ผู้สมัคร กดปุ่ม “ถอยกลับ” และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หน้าจอจะปรากฏให้
กรอก เลขท่ีบัตรประชาชน และรหัสผา่น (หากผู้ใดไม่เคยเปล่ียน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขท่ีบัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
 5.3 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพ่ือกรอกข้อมูลการสมัคร 
และเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น 
 5.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทําการ “ยืนยันการสมัคร” 
 5.5 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนําไปชําระค่าสมัคร 
 5.6 ชําระค่าสมัครได้ท่ี เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ระหว่างวันท่ี 5 พฤษภาคม 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2559 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว่า
การสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลท่ีกรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

5.7 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันท่ีชําระค่าสมัครไปแล้ว 3 วันทําการ (ไม่นับ
รวมวันชําระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร”  
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้สมัครท่ีมี

สิทธ์ิสอบคัดเลือกจะต้องพิมพ์ใบตารางสอบจากระบบโดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” หน้าจอจะปรากฏ
รายวิชาท่ีสอบ และห้องสอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์ตารางสอบหน้านี้ออกมา เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบในวันสอบคัดเลือก 

 

7. การสอบคัดเลือก [ให้ดูรายละเอียดวิธีการคัดเลือกได้ตามสาขาวิชาทีต่นเองสมัคร ในตารางคณะ/สาขาวิชา
ที่เปิด กลุ่มเรียน และจํานวนรับ (หน้า 3 – 5)]  
 สอบคัดเลือก ในวันเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2559 ผู้สมัครท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกจะต้องเตรียม 1.บัตรประจําตัวประชาชน          
ตัวจริง 2.ใบตารางสอบท่ีพิมพ์จากระบบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ และ 3.ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1     
(วุฒิการศึกษา) มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย  

ผู้ที่ไม่นําหลักฐาน/เอกสารมาแสดง จะไม่มีสิทธิเ์ข้าสอบ 
 

8. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขา้ศึกษาต่อ และการบนัทึกประวัติผู้รายงานตัว 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ในวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์

http://admission.bsru.ac.th โดยผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก จะต้องดําเนินการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์                    
โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ต้ังแต่วันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2559 ผู้รายงานตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน
เดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านคําแนะนําในการกรอกอย่างละเอียด) 
 

9. การรายงานตัวเปน็นักศกึษา 
9.1 ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ จะต้องมารายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา           

(เต็มจํานวน) ในวันเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
 9.2 หลักฐานท่ีต้องนํามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ  
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
4) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา 

ก่อนวันท่ี 1 สิงหาคม 2559  *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 





ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

เกิดข้อผิดพลาด 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กดปุ่ม
“ลงทะเบียน” 

ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 

เลขประจ ำตัวประชำชนถูกใช้แล้ว 
ในฐำนข้อมูล 

 

กดปุ่ม “ถอยกลับ” 
 

กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
 

ป้อนเลขประจ าตัวบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
* ผู้ที่ไม่เคยตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่ำน  

ให้ใชเ้ลขประจ ำตัวประชำชนเป็นรหัสผ่ำน * 
 

กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” 
 

เลือกระดับการศึกษา  
ประเภทที่ต้องการสมัคร 

 

กดปุ่ม “ยอมรับ” 
 

บันทึกประวัติเพ่ิมเติม  
และตรวจสอบข้อมูล 

 

เลือกสาขาวิชา  
และยืนยันการสมัคร 

 

พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม  
การสมัครและสอบคัดเลือก 

 

น าใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก 
ไปช าระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินค่ำสมัครได้ หลังจำกวันที่ช ำระค่ำสมัคร
ไปแล้ว 3 วันท ำกำร (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ

วันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” 



1. คลิก “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” 
 

 



2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จากน้ัน คลิก “ลงทะเบียน” 
 

 
 
 
 
 
 



3. คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ”  
 

 
 

 

 
4. เลือก ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

ประเภท  ภาคพิเศษ (กศ.พ. สอบคัดเลือกรอบ 2)  
จากนั้น คลิก “Next” 

 

ภาคพิเศษ (กศ.พ. สอบคัดเลือกรอบ 2) 



 
5. คลิก “ยอมรับ” 
 

 
 

6. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จากน้ัน คลิก “หน้าต่อไป” 
 



7. คลิก         หน้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร จากนั้น คลิก “ยืนยัน”  
(กรุณาอ่านชื่อสาขาวิชาและกลุ่มเรียนที่จะท าการสมัครอย่างละเอียด) 
และ คลิก “OK” เพื่อยืนยันการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 
1 สาขาวิชา เท่านั้น 
 
*** หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ได้สมัครไปแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
“ยกเลิก” แล้วจึงเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครใหม่ ***  
 

 

1 

3 

2 
5 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 

5 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 

5 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 



8. ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาท่ีได้ท าการสมัครอย่างละเอียด  
หากไม่ถูกต้องสามารถ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสมัคร  
จากนั้น คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ”  
จากนั้นท าตามขั้นตอนการสมัครได้เลย  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 

1 

2 

ตรวจสอบสาขาวิชาที่สมัคร หากถูกต้องแล้ว 

ให้คลิก  และคลิก “OK” เพื่อพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครฯ 

1 



9. จากนั้นจะได้ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครฯ ส าหรับช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ซึ่ง
ผู้สมัครสามารถน าไปช าระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุก
สาขาทั่วประเทศ  โดยหมดเขตการช าระค่าสมัคร วันที่ 10 มิถุนายน 2559  
หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระค่าสมัครภายในวันท่ีก าหนดจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และ
ข้อมูลที่สมัครผ่านเว็บไซต์ถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

  



หลังจากผู้สมัครช าระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 แล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559  

หากตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ให้ติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิต 
นักศึกษาด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่า
สมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998   

กรุณาติดต่อภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
 
 
 
เปิดรับสมัคร    : 5 พฤษภาคม 2559 – 10 มิถุนายน 2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 
วันสอบคัดเลือก     : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 
ประกาศผลผูผ้่านการคัดเลือกฯ  : วันอังคารที่ 28 มิถุนายน2559 
วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียม : วันเสารท์ี่ 2 กรกฎาคม 2559 
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