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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)
ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
กิจกรรม
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
2. ชาระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
4. วันสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
6. วันรายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.30 น.
7. วันปฐมนิเทศ
8. วันเปิดภาคเรียน

วัน / เดือน / ปี
13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2561
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่ำสมัครเรียบร้อยแล้ว หำกตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ให้ติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (อำคำร 5 ชั้น 1) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดรำชกำร
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐำนกำรชำระค่ำสมัครสอบมำด้วย หรือโทร 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวัน
สอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิกำรศึกษำจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ 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.
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
สาหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนกาหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศึกษาจานวนน้อย
ข้อมูลกาหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
เรื่อง กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (รอบสอง)
--------------------------------มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ บ้ ำ นสมเด็ จ เจ้ ำ พระยำ มี ค วำมประสงค์ จ ะเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ ำ ศึ ก ษำ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (รอบสอง)
ระหว่ำงวันที่ 13 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2561 จึงขอประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา
1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
1.2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ หรือเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
หรือเทียบเท่ำ
*** ทั้งนี้ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ จะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ***
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
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 และจานวนรับ
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
สาหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนกาหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้
จานวน
เกณฑ์การ
ที่
คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติ
รับ
พิจารณา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
1 รัฐประศำสนศำสตร์ (รป.บ.)
80 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 2. สอบสัมภำษณ์
(กศน./ปวช.)
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
2 ภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.)
40 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 2. สอบสัมภำษณ์
(กศน./ปวช.)
2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรสื่อสำรอยู่ในระดับปำนกลำง-ดี
3. มี ก ารสอบข้ อ เขี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ในวันสอบสัมภาษณ์

รวม

120

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
3 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
90 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปี ที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
(กศน./ปวช.)
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
4 กำรตลำด (บธ.บ.)
100 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ
ปวส.

1. GPAX
2. สอบสัมภำษณ์

1. GPAX
2. สอบสัมภำษณ์

-4-

2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจานวนรับ
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
สาหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนกาหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้
จานวน
เกณฑ์การ
ที่
คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติ
รับ
พิจารณา
5 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (บธ.บ.)
50 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือ 2. สอบสัมภำษณ์
ปวส.
6 กำรประกอบกำรธุรกิจ (บธ.บ.)
30 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 2. สอบสัมภำษณ์
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส.
7 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
30 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 2. สอบสัมภำษณ์
(กศน./ปวช.)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
8 กำรประชำสั ม พั น ธ์แ ละกำรสื่ อสำร 40 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
องค์กำร (นศ.บ.)
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 2. สอบสัมภำษณ์
(กศน./ปวช.)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
9 กำรบัญชี (บช.บ.)
100 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียน 2. สอบสัมภำษณ์
วิ ท ย์ - คณิ ต หรื อ ศิ ล ป์ - ค ำนวณ หรื อ ปวช.
หรือ ปวส. สำขำวิชำกำรบัญชี, บริหำรธุรกิจ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสำขำอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่ำ 2.20
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
10 กำรท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
30 1. ก ำลั ง ศึ ก ษำ หรื อ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำใน 1. GPAX
ระดับชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 2. สอบสัมภำษณ์
(กศน./ปวช.)
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจานวนรับ

ที่

ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
สาหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนกาหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้
จานวน
เกณฑ์การ
คณะ/สาขาวิชา
คุณสมบัติ
รับ
พิจารณา
คุณสมบัติอื่นๆ
1 . มี ใ จ บ ริ ก ำ ร service mind มี
ประสบกำรณ์งำนโรงแรมท่องเที่ยว
2. รักและสำมำรถสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ
ได้ ดี ทั้ ง ภ ำษำอั ง กฤษ ภ ำษำจี น หรื อ
ภำษำญี่ปุ่น จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
3. สนใจประวัติศำสตร์
4. หำกมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนที่เกี่ยวข้อง
จะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ

รวม

470

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
11 เทคโนโลยีอุตสำหกรรม (ทล.บ.)
80 1. กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำในระดับ 1. GPAX
(ต่อเนื่อง)
ปวส. ทุกสำขำวิชำ
2. สอบสัมภำษณ์

รวม

80

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
12 จิตวิทยำ (ศศ.บ.)
30 1.กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
(กศน./ปวช.)
2.มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00

รวม
รวมทั้งหมด

30
700

1. GPAX
2. สอบสัมภำษณ์

-63. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร
3.1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ำตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคพิเศษ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
(รอบสอง) แล้วจึงดำเนินกำรสมัคร โดยผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครได้ 1 สำขำวิชำ
3.2) ผู้ ส นใจสมั ค รเข้ ำ ศึ ก ษำ สำมำรถท ำ กำรสมั ค รผ่ ำ นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ที่ เ ว็ บ 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) ผู้ ส มั ค รทุ ก คนต้ อ งท ำกำร “ลงทะเบี ย นเข้ ำ ใช้ ร ะบบ” ก่ อ นกำรสมั ค รเรี ย น โดยผู้ ส มั ค รทุ ก คน
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่ำนั้น ผ่ำนเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอก
ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน สำเนำทะเบียนบ้ำน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จำกนั้นคลิก“ลงทะเบียน”
*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า
“เลขประจาตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล”
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว
ให้ผู้สมัคร คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “เข้าสู่ระบบ”
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) ***
3.5) หลังจำกผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบ/เข้ำสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้ำศึกษำต่อ” เพื่อกรอก
ข้อมูลกำรสมัคร และเลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัคร โดยผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครสอบได้ 1 สำขำวิชำ โดยมี
ค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บำท
3.6) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลอย่ำงละเอียด ก่อนทำกำร “ยืนยันกำรสมัคร”
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่ำธรรมเนียมกำรสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อนำไปชำระค่ำสมัคร
3.8) ชำระค่ำสมัครได้ที่ เคำน์ เตอร์เซอร์วิส หรือเคำน์ เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสำขำทั่ว
ประเทศ ระหว่ำงวันที่ 13 มิถุนำยน ถึง 31 กรกฎำคม 2560 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลา
ที่กาหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็น
โมฆะ
3.9) ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรชำระเงินค่ำสมัครได้ หลังจำกวันที่ชำระค่ำสมัครแล้ว 3วันทำกำร
(ไม่นับรวมวันชำระเงินค่ำสมัครในวันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร) โดยเข้ำสู่ระบบรับสมัคร และคลิก
“ผลกำรสมัคร” หำกกำรสมัครสมบูรณ์ สถำนะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก”
3.10) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ กาหนดไว้ใน
ประกาศรั บสมัค ร หรื อกรอกข้อมูลการสมัค รไม่ตรงกับความเป็น จริ ง หรื อปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่า

-7การสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
4. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ (สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2561)
4.1) ผู้สมัครสำมำรถเลือกสำขำวิชำที่ต้องกำรสมัครได้ 1 สำขำวิชำ
4.2) เอกสำร/หลักฐำนที่ต้องนำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
- บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริง (หำกผู้เข้ำสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชำชนมำแสดง
อนุญำตให้ใช้บัตรอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้โดยจะต้องมีเลขที่ประจำตัวประชำชนพร้อมรูปกำกับ เช่น ใบขับขี่
หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มำแสดงต่อกรรมกำรคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐำนแสดงยืนยัน ไม่อนุญำตให้เข้ำ
สอบทุกกรณี **
- สำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
หรือ กรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ในวัน เสำร์ที่ 4 สิงหำคม 2561 เวลำ 18.00 น.
เป็นต้นไป ทำงเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่ าน สถำนะกำรสมัคร จะเป็ น
“ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สำหรับ ผู้ที่สอบสัมภำษณ์ไม่ผ่ำน สถำนะ กำรสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่ำนกำร
คัดเลือก” โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ จะต้อง ดำเนินกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ ำนเว็บไซต์ โดยสำมำรถเข้ำ
ไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันเสำร์ที่ 4 สิงหำคม 2561 เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้รำยงำนตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทำงมำรำยงำนตัว (กรุณำอ่ำนคำแนะนำในกำรกรอกอย่ำงละเอียด)
6. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
6.1 ผู้ ส มั ค รที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ ก และมี สิ ท ธิ์ เ ข้ ำ ศึ ก ษำ จะต้ อ งมำรำยงำนตั ว พร้ อ มช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย ม
กำรศึกษำ (เต็มจำนวน) ในวันที่ 5 – 7 สิงหำคม 2561 โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้
ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา
6.2 หลักฐำนที่ต้องนำมำในวันรำยงำนตัว มีดังต่อไปนี้
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ฉบับ
2) สำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ
3) สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ
4) สำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ระเบียนแสดงผลกำรเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ
วุฒิการศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา 2561

-8*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ ***
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. การปฐมนิเทศ
จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง
8. สถานที่ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน อำคำร 5 ชั้น 1
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภำพ 15 ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998

