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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 

2. ช าระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 

4. วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

6. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.30 น. 
วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2561  

7. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
8. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

 

หมายเหตุ 
  ผู้สมัครที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และช ำระเงินค่ำสมัครเรียบร้อยแล้ว หำกตรวจสอบรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบไม่พบ ให้ติดต่อ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (อำคำร 5 ช้ัน 1) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดรำชกำร
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมน ำหลักฐำนกำรช ำระค่ำสมัครสอบมำด้วย หรือโทร  02-4737000 ต่อ 1716 , 1998  (กรุณาติดต่อก่อนวัน
สอบสัมภาษณ์) 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ    

 วุฒิกำรศึกษำจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ ก่อนวันที่ 14 สิงหำคม 2561   
  *** มิฉะนั้น จะถือว่ำกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อเป็นโมฆะ *** 
 

 ** หมายเหตุ : ภาคพิเศษจัดการเรียนการสอน 1 รอบ คือ วันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์ โดย 
  วันจันทร์ อังคาร พุธ มีการจัดการเรียนการสอน เวลา 17.00 – 21.00 น. 
  วันอาทิตย์   มีการจัดการเรียนการสอน  เวลา 8.00 - 21.00 น. 
     ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
  ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 

ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย ์
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศกึษาจ านวนน้อย 

ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (รอบสอง) 
--------------------------------- 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มีควำมประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำ                           
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (รอบสอง) 
ระหว่ำงวันที่ 13 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2561 จึงขอประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  

1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยท่ีมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
1.2. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ หรือเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 

หรือเทียบเท่ำ   

*** ทั้งนี้ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 *** 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำ 

1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสำท 
1.5 มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.6 เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหำวิทยำลัยได้ว่ำ จะตั้งใจศึกษำ 

เล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป     
โดยเคร่งครัดทุกประกำร 
 1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจ านวนรับ 
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 
ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย ์

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

1 รัฐประศำสนศำสตร์ (รป.บ.) 80 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

2 ภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.) 40 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 
2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำรอยู่ในระดับปำนกลำง-ดี 
3. มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

 รวม 120   

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
3 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 90 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำ เร็จกำรศึกษำใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

4 กำรตลำด (บธ.บ.) 100 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำ เร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ 
ปวส.  

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 



- 4 - 
 

 
   

2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจ านวนรับ 
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 

ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย ์        
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

5 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (บธ.บ.) 50 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำ เร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ 
ปวส. 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

6 กำรประกอบกำรธุรกิจ (บธ.บ.) 30 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 30 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

8 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร
องค์กำร (นศ.บ.) 

40 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
9 กำรบัญชี (บช.บ.) 100 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำ เร็จกำรศึกษำใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียน
วิทย์-คณิต หรือศิลป์-ค ำนวณ หรือ ปวช. 
หรือ ปวส. สำขำวิชำกำรบัญชี, บริหำรธุรกิจ, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.20 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
10 กำรท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 30 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำ เร็จกำรศึกษำใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจ านวนรับ 
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 
ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

   คุณสมบัติอ่ืนๆ 
1 .  มี ใ จ บ ริ ก ำ ร  service mind มี
ประสบกำรณ์งำนโรงแรมท่องเที่ยว 
2. รักและสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
ได้ ดี ทั้ ง ภ ำษำ อั งกฤษ  ภำษำจี น  หรื อ 
ภำษำญี่ปุ่น จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 
3. สนใจประวัติศำสตร์ 
4. หำกมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนที่เกี่ยวข้อง
จะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 

 รวม 470   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

11 เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.) 
(ต่อเนื่อง) 

80 1. ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ 
ปวส. ทุกสำขำวิชำ 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

 รวม 80   

คณะครุศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
12 จิตวิทยำ (ศศ.บ.) 30 1.กำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
(กศน./ปวช.) 
2.มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

1. GPAX 
2. สอบสัมภำษณ์ 

 รวม 30   

 รวมทั้งหมด 700   
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3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ำตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
(รอบสอง) แล้วจึงด ำเนินกำรสมัคร โดยผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ 1 สำขำวิชำ 

3.2) ผู้ สนใจสมัคร เข้ ำศึกษำ สำมำรถท ำ กำรสมัครผ่ ำนระบบรับสมัครออนไลน์  ที่ เ ว็บ ไซต์  
http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเข้ำศึกษำ” ระหว่ำงวันที่ 13 มิถุนำยน – 
31 กรกฎำคม 2561 

3.3) เลือกสมัครสอบได้ 1 สำขำวิชำโดยมีค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บำท 
3.4) ผู้สมัครทุกคนต้องท ำกำร “ลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบ” ก่อนกำรสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคน

ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่ำนั้น ผ่ำนเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอก
ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน สำเนำทะเบียนบ้ำน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จำกนั้นคลิก“ลงทะเบียน” 

 

 
 
 
 
 
 

 
3.5) หลังจำกผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบ/เข้ำสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้ำศึกษำต่อ” เพ่ือกรอก

ข้อมูลกำรสมัคร และเลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัคร โดยผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครสอบได้ 1 สำขำวิชำ โดยมี
ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บำท 

3.6) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลอย่ำงละเอียด ก่อนท ำกำร “ยืนยันกำรสมัคร” 
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือน ำไปช ำระค่ำสมัคร 
3.8) ช ำระค่ำสมัครได้ที่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสำขำทั่ว

ประเทศ ระหว่ำงวันที่ 13 มิถุนำยน ถึง 31 กรกฎำคม 2560 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็น
โมฆะ 

3.9) ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินค่ำสมัครได้ หลังจำกวันที่ช ำระค่ำสมัครแล้ว 3วันท ำกำร
(ไม่นับรวมวันช ำระเงินค่ำสมัครในวันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) โดยเข้ำสู่ระบบรับสมัคร และคลิก 
“ผลกำรสมัคร” หำกกำรสมัครสมบูรณ์ สถำนะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

 3.10) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่า     

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า 
“เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 

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

(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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การสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  
 
4. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ (สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2561) 
 4.1) ผู้สมัครสำมำรถเลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัครได้ 1 สำขำวิชำ  

4.2) เอกสำร/หลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์  
 - บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง (หำกผู้เข้ำสอบไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชนมำแสดง 

อนุญำตให้ใช้บัตรอ่ืนๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ ำตัวประชำชนพร้อมรูปก ำกับ เช่น ใบขับขี่ 
หรือบัตรประจ ำตัวนักเรียน มำแสดงต่อกรรมกำรคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐำนแสดงยืนยัน ไม่อนุญำตให้เข้ำ
สอบทุกกรณี **   

 - ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
 

 
 
   
 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวันเสำร์ที่ 4 สิงหำคม 2561 เวลำ 18.00 น.    

เป็นต้นไป ทำงเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถำนะกำรสมัคร จะเป็น 
“ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” ส ำหรับ ผู้ที่สอบสัมภำษณ์ไม่ผ่ำน สถำนะ กำรสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่ำนกำร
คัดเลือก” โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ จะต้อง ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ โดยสำมำรถเข้ำ
ไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแตว่ันเสำร์ที่ 4 สิงหำคม 2561 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้รำยงำนตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติ
ให้ครบถ้วนสมบูรณก่์อนเดินทำงมำรำยงำนตัว (กรุณำอ่ำนค ำแนะน ำในกำรกรอกอย่ำงละเอียด) 

 

6. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
6.1 ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ จะต้องมำรำยงำนตัวพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ (เต็มจ ำนวน)  ในวันที่ 5 – 7 สิงหำคม 2561 โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้
ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา  

6.2 หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันรำยงำนตัว มีดังต่อไปนี้ 
1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 2 ฉบับ  
2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ 
3) ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ 
4) ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ระเบียนแสดงผลกำรเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ  
วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

หรือ กรอกขอ้มูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  

หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 

 
  
 
 
 
 
7.  การปฐมนิเทศ 

 จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 
 

8.  สถานที่ติดต่อสอบถาม 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน อำคำร 5 ชั้น 1   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภำพ 15 ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600   
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998 

 
 

   
 

 

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 

 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ  
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 


