


ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ข้อปฏิบัติ ส ำหรับผู้ผำ่นกำรคัดเลือก ภำคปกติ 

รอบที่ 1 (1/2) กำรรับด้วย Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ขั้นตอน รำยละเอียด 
1 ตรวจสอบรำยชื่อผู้ผำ่นกำรคดัเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 ทีเ่ว็บไซต์ 

http://admission.bsru.ac.th 

2 กรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเดินทำงมำช ำระเงินคำ่ธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

3 พิมพ์เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์ 

http://info.bsru.ac.th/mis/admission 

 
 

4 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น หำกพบว่ำไม่ถูกต้องให้แก้ไขได้ที่
เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

* กำรแก้ไขข้อมูล ใช้วิธีกำรเช่นเดียวกับกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว * 

5 ช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (เต็มจ ำนวน) ในวันที่ 30 – 31 มกรำคม 2562  ณ ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ 
EDUROAM (อำคำร 10 ชั้น 1) เวลำ 09.00-15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัวมำแสดง
ต่อเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 
 1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัวนักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2562 
 2. ส ำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ 
 3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 2 ฉบับ 
 4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำม)ี 2 ฉบับ 
 5. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ 

* กรณีที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (มีเกรด 5 เทอม) ไม่ต้องถ่ำยเอกสำร ใช้ตัวจริงมำแสดง * 

 * ผู้รำยงำนตัวต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษำ เท่ำนั้น * 

6 ถ่ำยรูปนักศึกษำ ณ อำคำร 2 ชั้น 1 (งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)  
* ค่ำถ่ำยรูป 80 บำท * 

 

*** หากไม่มารายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจ านวน) ตามวันที่ก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ *** 

หลักฐำนข้อ 2 - 5  

ถ่ำยเอกสำรเป็นขนำด A4 ให้ชัดเจน 

และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

http://info.bsru.ac.th/mis/admission


ขั้นตอนการกรอกข้อมลูผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ admission.bsru.ac.th 
หมายเหตุ : รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) เท่านั้น

  

0 

. 

 

ขั้นตอนที่ 2 
ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่านใหม่ 

ในช่องรหัสผ่านให้กรอก 
เลขที่บัตรประชาชน  

จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 5 
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก” 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนท่ี 6 

** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถว้น ** 
หน้อจอก็จะอยู่ที่ข้ันตอนท่ี 5 เหมอืนเดิม  

และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า  
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ” 

วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ  

หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บนัทึก” อกีครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 
คลิก “เข้ำสู่ระบบ” 

ขั้นตอนที่ 3 
คลิก “ผลกำรสมัคร” 

ขั้นตอนที่ 4 
คลิก “แก้ไขข้อมลูก่อนรำยงำนตัว” 

ขั้นตอนที่ 7 
คลิก “ออกจำกระบบ” 

ขั้นตอนที่ 6  
หากข้อมูลที่บันทึกในข้ันตอนท่ี 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก 

“บันทึก” จะปรากฏหน้าจอนี้ จากนั้น คลิก “ถอยกลับ” 
(แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่ครบหนำ้จอจะกลับไปเป็นขั้นตอนที่ 5)  

*เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว*

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


ขั้นตอนกำรพ ิมพ ใบตรวจสอบข้อม ูลกำรรำยงำนต ัวเบ ้ืองต้น 

1. ไปที่ http://info.bsru.ac.th/mis/admission
2. กรอกรหัสผู้สมัคร  หรือ  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จากนั้น คลิก

ค้นหาข้อมูล
3. คลิก
4. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้นฯ

- ถ้าข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และน ามาด้วยในวันรายงานตัว
- ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขได้ท่ี http://admission.bsru.ac.th เมื่อแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารตรวจสอบข้อมูลฯ และน ามาด้วยในวันรายงานตัว 
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601269999

601269999

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
เอกสารตรวจสอบข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562

ADM01
1 - 2413

วันที่พิมพ์รายงาน 26-05-2017 09:47:57

(ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร)

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999

ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : Miss TUNGJAI  MUMANA 

สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.)

ระดับ : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

คณะ : วิทยาการจัดการ

สถานะผู้สมัคร : 40 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 

ประเภทการสมัคร : รอบที่ 1 (1/1) การรับดวย 

Portfolio

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

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. 2561

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

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

ข้อมูลเบื้องต้น

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แก้ไขข้อมูลแล้ว

ตรวจเอกสาร

ครบ

ผ่อนผัน

เจ้าหน้าที่ลงนาม (จุด 3)

(ส่วนที่ 3 สำหรับกองคลัง) ADM01
1 - 2413รหัสประจำตัวสอบ : 6012699999 

ชื่อ-สกุล : นางสาวตั้งใจ มุมานะ
สาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
คณะ : วิทยาการจัดการ
จำนวนเงิน : ===13,500=== บาท

ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
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ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 

ขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำใหม่ 

รอบที่ 1 (1/2) กำรรับด้วย Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ขั้นตอน รำยละเอียด เอกสำร/สิ่งที่ต้องเตรียม สถำนที่ 
1 ตรวจสอบ/ยืนยันสิทธิ์ และรับ

บัตรคิว  
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพิมพ์ผลกำรยืนยันสิทธิ์
จำกเว็บไซต์ https://mytcas.com และ
น ำมำในวันรำยงำนตัว) 

อำคำร 1 ชั้น 1 

2 คัดกรองเอกสำร 1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัว
นักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2562 
2. ส ำเนำบัตรประชำชน 2 ฉบับ 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 2 ฉบับ 
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 2 ฉบับ 
5. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.1) 3 ฉบับ 

* กรณีที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(มีเกรด 5 เทอม) ไม่ต้องถ่ำยเอกสำร 

ใช้ตัวจริงมำแสดง * 
ห้องบริกำร 
คอมพิวเตอร์ 
(EDUROAM) 

อำคำร 10 ชั้น 1 

3 ตรวจหลักฐำนกำรรำยงำนตัว 

4 ช ำระค่ำเทอม 1. เอกสำรตรวจสอบข้อมูลรำยงำนตัว
นักศึกษำเบื้องต้น ปีกำรศึกษำ 2562 
2. ค่ำเทอม (ข้ึนอยู่กับสำขำวิชำ) 

5 พิมพ์ใบรำยงำนตัว 1. ใบเสร็จรับเงิน  
(นักศึกษำจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 4) 

6 ส่งคืนเอกสำร/หลักฐำนกำร 
รำยงำนตัวและรับเอกสำร 
ส ำหรับน ำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป 

1. ใบรำยงำนตัว  
(นักศึกษำจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 5) 
2. นักศึกษำต้องยื่นเอกสำรที่ผ่ำนกำร 
ตรวจสอบทั้งหมดให้เจ้ำหน้ำที ่
3. รับเอกสำรส ำหรับน ำไปใช้ในกำรถ่ำยรูป 
(Barcode) 

7 
(ขั้นตอน
สุดท้ำย) 

ถ่ำยรูปนักศึกษำ 1. เอกสำรส ำหรับยื่นให้เจ้ำหน้ำที่เพ่ือถ่ำยรูป 
(Barcode) 
2. ค่ำถ่ำยรูป 80 บำท 

ห้องโสตฯ 
(อำคำร 2 ชั้น 1) 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด้ จเจ้ าพระยา 

ค้ าธรรมเน้ ยมการศ้ กษาของแต้ ละหลักสูตร้ ป้ การศ้ กษา้ 2562 

หนา้ที่ 1 จาก 3 

ที ่ ชื่อหลั กสั ตร น กศั กษา (ภาคปกต)ั  
วิทยาศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั  

1 วั ทยาการคอมพ วเตอรั  15,000 
2 วั ทยาศาสตรั และเทคโนโลยัีการอาหาร 15,000 
3 เกษตรและเทคโนโลยัีการเกษตร 15,000 
4 เคมี 17,000 
5 คณั ตศาสตรั  15,000 
6 ออกแบบผลั ตภั ณฑั อุตสาหกรรม 15,000 
7 เทคโนโลยัีสารสนเทศและการสัื่อสาร 15,000 
8 จลุชวีวั ทยา 17,000 
9 ฟิสั กสั  15,000 
10 เทคโนโลยัีคอมพ วเตอรั อ เลั กทรอน กสั  17,000 
11 แอน เมช ่นและด จ ท ลมีเดีย 27,000 
12 อาชวีอนาม ยและความปลอดภั ย 17,000 
13 ชีววั ทยา 17,000 
14 วั ทยาศาสตรั และเทคโนโลยัีสั ่งแวดลั อม 15,000 
15 เคมีอุตสาหกรรม 17,000 
16 นวั ตกรรมการจ ดการเกษตรและซั พพลายเชน 17,000 
17 เทคน คการแพทยั  27,000 

เทคโนโลย บ ณฑิตั(หล กสูตรต่อเนื่อง) 
1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมั(หล กส ตรต่อเนื่อง) 15,000 

เทคโนโลยั บั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั  

1 เทคโนโลยัีอุตสาหกรรม 15,000 

วิศวกรรมศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั  

1 วั ศวกรรมไฟฟ้าเครัื่องกลการผลั ต 17,000 
2 วั ศวกรรมการผล ตและออกแบบแม่พ มพ  17,000 

อั ตสาหกรรมศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั  

1 การจ ดการวั ศวกรรมการผลั ตและโลจ สตั กสั  15,000 

สาธารณส ขศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั  

1 สาธารณสัุขศาสตรั  17,000 

แพทยั แผนไทยบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั  

1 การแพทยั แผนไทย 27,000 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด้ จเจ้ าพระยา 

ค้ าธรรมเน้ ยมการศ้ กษาของแต้ ละหลักสูตร้ ป้ การศ้ กษา้ 2562 

หนา้ที่ 2 จาก 3 

 

 

 

ที ่ ชื่อ
หลั กสั ต
ร 

น กศั กษา (ภาคปกต)ั  
 ศัิลปศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ปี)  
1 ภาษาอ งกฤษ 15,000 
2 ภาษาจีน 15,000 
3 ภาษาไทย 15,000 
4 สั งคมศาสตรั เพอัื่ การพ ฒนา 15,000 
5 ภาษาและวั ฒนธรรมเอเชียตะวั นออก 15,000 
6 การท่องเทยัี่ ว 15,000 
7 การประเม นผลและวั จ ยทางการศั กษา 15,000 
8 จ ตวั ทยา 15,000 
9 เทคโนโลยัีและสัื่อสารการศั กษา 15,000 
10
00 

บรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  15,000 
 ศัิลปกรรมศาสตรบั ณฑัิต ระดบั  ปรญิญาตร  4 ปั   

1 ออกแบบกราฟิกและอ นโฟรั  15,000 
2 นาฏยศั ลป์ 15,000 
 ร ฐประศาสนศาสตรบั ณฑัิต (หล กส ตร 4 ป)ั   

1 รั ฐประศาสนศาสตรั  15,000 
 นัิตศิั าสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั   

1 น ตั ศาสตรั  15,000 
 ดรั  ัิยางคศาสตรบั ณฑัิต ระดบั  ปรญิญาตร  4 ปั   

1 ดนตรัีตะวั นตก 17,000 

2 ดนตรัีไทย 15,000 
 บั ญชบั  ั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั   

1 การบ ญชี 15,000 
 บริหารธ รกัิจบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั   

1 การจ ดการธัุรกั จระหวั่างประเทศ (หลั กสั ตรนานาชาต)ั  46,400 

2 การบรั หารทรั พยากรมนุษยั  15,000 

3 การตลาด 15,000 

4 คอมพ วเตอรั ธัุรกั จ 17,000 
5 การประกอบการธัุรกั จ 15,000 

6 การจ ดการโลจ สตั กสั  15,000 

7 ผั  ประกอบการอาหาร 15,000 
   



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด้ จเจ้ าพระยา 

ค้ าธรรมเน้ ยมการศ้ กษาของแต้ ละหลักสูตร้ ป้ การศ้ กษา้ 2562 

หนา้ที่ 3 จาก 3 

 

 

ที ่ ชื่อ
หลั กสั ต
ร 

น กศั กษา (ภาคปกต)ั  
 นัิเทศศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั   

1 การโฆษณาและธัุรกั จบ นเท ง 15,000 
2 การประชาสั มพ นธั และการสัื่อสารองคั การ 15,000 
3 การสัื่อสารมวลชน 17,000 
4 ภาพยนตรั และดั จ ท ลมีเดัีย 27,000 
 เศรษฐศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 4 ป)ั   

1 เศรษฐศาสตรั  15,000 
 คร ศาสตรบั ณฑัิต (หล กสูตร 5 ป)ั   

1 คณั ตศาสตรั  15,000 

2 คอมพ วเตอรั ศั กษา 15,000 
3 ชวีวั ทยา 17,000 
4 เคมี 17,000 
5 ฟิสั กสั  17,000 

6 การประถมศั กษา 15,000 

7 การศั กษาปฐมวั ย 15,000 

8 วั ทยาศาสตรั ทวั ่ ไป 17,000 

9 พลศั กษา 15,000 
10 ศั ลปศั กษา 17,000 
11 สั งคมศั กษา 15,000 
12 ภาษาอ งกฤษ 15,000 
13 ภาษาไทย 15,000 
14 นาฏยศั ลป์ศั กษา 15,000 
15 ดนตรัีตะวั นตกศั กษา 17,000 
16 ดนตรัีไทยศั กษา 17,000 

 



ระเบียบการแต่งกายชุดพิธี (ถูกระเบียบ) ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่มา : https://www.facebook.com/bsru.sab/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื ่อผูผานการคัดเลือก 
การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๑ (๑/๒) การรับนักศึกษาดวย Portfolio  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

คณะครุศาสตร 
 

 

 

  

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื ่อผูผานการคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๑ (๑/๒) การรับนักศึกษาดวย Portfolio  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

 

 

 

 





































 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื ่อผูผานการคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๑ (๑/๒) การรับนักศึกษาดวย Portfolio  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื ่อผูผานการคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๑ (๑/๒) การรับนักศึกษาดวย Portfolio  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 





























































 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื ่อผูผานการคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

รอบที่ ๑ (๑/๒) การรับนักศึกษาดวย Portfolio  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

วิทยาลัยการดนตรี 
 

 

 












