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ขอปฏิบัติ สําหรับผูผ านการคัดเลือก และมีสิทธิเ์ ขาศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.พ.)
ขั้นตอน

หมายเหตุ

1. ตรวจสอบรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ
ในวันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560 ไดที่เว็บไซต http://admission.bsru.ac.th
2. กรอกขอมูลผูรายงานตัวผานเว็บไซต http://admission.bsru.ac.th โดย
สามารถเขาไปกรอกขอมูลได ตั้งแตวันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560 และตองกรอก
ขอมูลใหเสร็จสมบูรณกอนเดินทางมาชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
* สามารถดูขั้นตอนการกรอกขอมูลผูรายงานตัวไดที่ หนา 2 *
3. พิมพใบตรวจสอบขอมูลการรายงานตัวเบื้องตน ไดที่เว็บไซต
http://info.bsru.ac.th/mis/admission/applicantinfo.jsp

รองรับการใชงาน
Internet Explorer (IE)
เทานั้น
พิมพใบตรวจสอบขอมูล
การรายงานตัวเบื้องตน
ไดในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
เปนตนไป
และใหนํามาดวยในวันรายงานตัว

* สามารถดูขั้นตอนการพิมพใบตรวจสอบขอมูลการรายงานตัวฯ ไดที่ หนา 3 *
4. ตรวจสอบขอมูลในเอกสารตรวจสอบขอมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องตน
หากพบวาไมถูกตองใหแกไข ไดที่เว็บไซต http://admission.bsru.ac.th
* การแกไขขอมูล ใชวิธีการเชนเดียวกับการกรอกขอมูลผูรายงานตัว *
5. ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน) ในวันเสารที่ 3 มิถุนายน 2560
การแตงกายในวันรายงานตัว
ณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั้น 1) เวลา 09.00-15.00 น. ผูรายงานตัวตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
ไมอนุญาตใหใสกางเกงขาสั้น
พรอมเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาแสดงตอเจาหนาที่ ดังนี้
กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น
5.1 เอกสารตรวจสอบขอมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องตน ปการศึกษา 2560
กางเกง-กระโปรงยีนส เสื้อยืด
5.2 สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
รองเทาแตะ และชุดกีฬา
5.3 สําเนาทะเบียนบาน 2 ฉบับ
หากผูสมัครแตงกายไมสุภาพเรียบรอย
5.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 2 ฉบับ
จะไมมสี ิทธิ์รายงานตัวเปนนักศึกษา
5.5 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ
หลักฐานขอ 5.2 - 5.5 ถายเอกสารเปนขนาด A4 ใหชัดเจน
* สามารถดูรายละเอียด
และลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
คาธรรมเนียมการศึกษา ไดที่ หนา 5 *
6. ถายรูปนักศึกษา ณ อาคาร 2 ชั้น 1 (งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)
* คาถายรูป 80 บาท *

*** หากไมมารายงานตัวและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน)
ตามวันที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ ***
ขั้นตอนการกรอกขอมูลผูรายงานตัวผานเว็บไซต

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
http://admission.bsru.ac.th
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ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
หมายเหตุ : รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1
คลิก “เข้ำสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 2
ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่านใหม่
ในช่องรหัสผ่านให้กรอก
เลขที่บัตรประชาชน
จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 4
คลิก “แก้ไขข้อมูลก่อนรำยงำนตัว”
ขั้นตอนที่ 3
คลิก “ผลกำรสมัคร”

ขั้นตอนที่ 5
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก”
หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6
หากข้อมูลที่บันทึกในขั้นตอนที่ 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก
“บันทึก” จะปรากฏหน้าจอนี้ จากนั้น คลิก “ถอยกลับ”
(แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่ครบหน้ำจอจะกลับไปเป็นขั้นตอนที่ 5)

** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน **
หน้อจอก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่ 5 เหมือนเดิม
และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ”
วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ
หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง

0

ขั้นตอนที่ 7
คลิก “ออกจำกระบบ”

*เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว*

.
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ขั้นตอนการพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวเบื้องต้น
1. ไปที่ http://info.bsru.ac.th/mis/admission/applicantinfo.jsp
2. กรอกรหัสผู้สมัคร หรือ เลขบัตรประจาตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้น คลิก
ค้นหาข้อมูล
3. คลิก
4. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้นฯ ถ้าข้อมูล
ถูกต้องให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และนามาด้วยในวันรายงานตัว หากข้อมูลไม่
ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขได้ที่ http://admission.bsru.ac.th เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้พมิ พ์
เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และนามาด้วยในวันรายงานตัว
1

2

หรือ
2

1

3
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Bansomdejchaopraya Rajabhat University

6012

เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2560

1 - 26154

วันที่พิมพ์รายงาน 26-05-2017 09:47:57

(ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร)
ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

รหัสประจำตัวสอบ : 601269999
ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : Miss TUNGJAI MUMANA
สาขาวิชา : จิตวิทยา (คบ. 4 ปี จันทร์-พุธ)
ระดับ : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.พ. (จันทร์-พุธ)
คณะ : ครุศาสตร์
สถานะผู้สมัคร : 40 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
ประเภทการสมัคร : ภาคพิเศษ (กศ.พ. สอบคัดเลือกรอบแรก)

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. 2560
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
ข้อมูลเบื้องต้น
ตรวจเอกสาร
ถูกต้อง
ครบ
ไม่ถูกต้อง
ผ่อนผัน
แก้ไขข้อมูลแล้ว

เจ้าหน้าที่ลงนาม (จุด 3)

(ส่วนที่ 3 สำหรับกองคลัง)
รหัสประจำตัวสอบ : 601269999
ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
สาขาวิชา : จิตวิทยา (คบ. 4 ปี จันทร์-พุธ)
คณะ : ครุศาสตร์
จำนวนเงิน : ===12,500=== บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

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
(..........................................................................)

ADM01
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ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของแต่ละหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560

ที่

ชื่อหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กำรท่องเที่ยว
รัฐประศำสนศำสตร์
กำรบัญชี
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
กำรตลำด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรประกอบกำรธุรกิจ
กำรจัดกำรโลจิสติกส์
กำรโฆษณำและธุรกิจบันเทิง
กำรสื่อสำรมวลชน
จิตวิทยำ

ค่ำรำยงำนตัว
นักศึกษำภำคพิเศษ
12,500
11,500
12,500
12,500
12,500
14,600
12,500
12,500
12,500
14,600
12,500

