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** หมายเหตุ   :   ผูสมัครตองเลือกกลุมเรียนท่ีสนใจสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมวันจันทร – พุธ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันจันทร-พุธ  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

                       ภาคเรียนฤดูรอน     เรียนวันจันทร-ศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. 

กลุมวันอาทิตย          มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันอาทิตย เวลา 8.00 - 21.00 น. 

                                                                              ภาคเรียนฤดูรอน     เรียนวันเสาร  เวลา 15.00 - 21.00 น. และ 

                                                                                                             วันอาทิตย เวลา 8.00 - 21.00 น. 

 

ประกาศรับสมัคร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ปฏิทินการรับสมคัรสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 

ประจําปการศึกษา 2560 (รอบสอง) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป หมายเหตุ 

1. เปดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2560 

ถึง 

10 กรกฎาคม 2560 

สมัครผานเว็บไซต 

http://admission.bsru.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
ตรวจสอบรายชื่อท่ี  

http://admission.bsru.ac.th 

3. วันสอบสัมภาษณ 
วันอาทิตยท่ี 16 กรกฎาคม 

2560 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

(สําหรับเวลาสอบจะประกาศใหทราบใน

ภายหลัง) 

4. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและ          

มีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
วันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

ตรวจสอบรายชื่อท่ี  

http://admission.bsru.ac.th 

5. วันรายงานตัวพรอมชําระ

คาธรรมเนียมตางๆ เต็มจํานวน 

วันอาทิตยท่ี 23 กรกฎาคม 

2560 

สถานท่ีรายงานตัว 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ (อาคาร 5 ชั้น 1) 

6. วันปฐมนิเทศ  
วัน เวลา และสถานท่ี สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษาจะแจงใหทราบในภายหลัง 

7. วันเปดภาคเรียน วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560  
 

 ผูสมัครท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และชําระเงินเรียบรอยแลว หากตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบไมพบในข้ันตอนท่ี 2 ใหติดตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ช้ัน 1) ดวยตนเอง ในวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการและ

วันหยุดนักขัตฤกษ พรอมนําหลักฐานการชําระคาสมัครสอบมาดวย หรือโทร  02-4737000 ตอ 1716 , 1998  กรุณาติดตอกอนวันสอบคัดเลือก 

เง่ือนไขในการเขาศึกษาตอ    

วุฒิการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 1 สิงหาคม 2560   

*** มิฉะนั้น จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบสอง) 

--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา                           

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 

1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครทุกสาขาวิชา  

1.1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยู หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเทา   

*** ท้ังนี้ ผูท่ีกําลังศึกษาอยู จะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 *** 

*** มิฉะนั้น จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

1.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

1.4 ไมเคยหรือปวยเปนโรคจิต โรคประสาท 

1.5 มีความสมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจท่ีไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

1.6 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษา 

เลาเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมีตอไป    

โดยเครงครัดทุกประการ 

 1.7 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
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** หมายเหตุ   :   ผูสมัครตองเลือกกลุมเรียนท่ีสนใจสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมวันจันทร – พุธ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันจันทร-พุธ  เวลา 17.00 - 21.00 น. 

                       ภาคเรียนฤดูรอน     เรียนวันจันทร-ศุกร เวลา 17.00 - 21.00 น. 

กลุมวันอาทิตย          มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้     ภาคเรียน 1 และ 2  เรียนวันอาทิตย เวลา 8.00 - 21.00 น. 

                                                                              ภาคเรียนฤดูรอน     เรียนวันเสาร  เวลา 15.00 - 21.00 น. และ 

                                                                                                             วันอาทิตย เวลา 8.00 - 21.00 น. 

 

2. คณะ/สาขาวิชาที่เปด กลุมเรียน และจํานวนรับ 

คณะ/สาขาวิชา 
กลุมเรียน และจํานวนรับ 

วิธีการคัดเลือก 
กลุมจันทร-พุธ กลุมอาทิตย 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง - ไมรับ -  สอบสัมภาษณ 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน   - ไมรับ - สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)    

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย   สอบสัมภาษณ 

สาขาวิชาการตลาด   สอบสัมภาษณ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

* รับเฉพาะผูท่ีจบ ม.6 หรือ ปวช. เทานั้น * 

** ไมรับวุฒิ ปวส. ** 

  

สอบสัมภาษณ 

สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ - ไมรับ -  สอบสัมภาษณ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)    

สาขาวิชาการบัญช ี   สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)    

สาขาวิชาการทองเท่ียว  - ไมรับ -  สอบสัมภาษณ 

คณะครุศาสตร 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาจิตวิทยา   สอบสัมภาษณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   สอบสัมภาษณ 

 

 

 

รวมท้ังส้ิน 

330 300 
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3. วิธีการ และรายละเอียดข้ันตอนสมัคร 

3. 1  ผู สนใจสมัครเข า ศึ กษา สามารถทํ าการสมั ครผ านระบบรั บส มัครออนไลน  ท่ี เว็ บไซต

http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th  คลิก “สมัครเรียน” ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 

10 กรกฎาคม 2560 

3.2 เลือกสมัครสอบได 1 สาขาวิชา โดยมีคาธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท  

3.3 ผูสมัครทุกคนตองทําการ “ลงทะเบียนเขาใชระบบ” กอนการสมัครเรียน โดยผูสมัครทุกคน

ลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น ผานเว็บไซต http://admission.bsru.ac.th ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผูสมัครตองกรอก

ขอมูลสวนบุคคล, ขอมูลท่ีอยูในสําเนาทะเบียนบาน และขอมูลท่ีอยูปจจุบัน จากนั้น คลิก “ลงทะเบียน” 
 

*** หากผูสมัครคนใดท่ีคลิก ลงทะเบียน แลวระบบแจงเตือนวา  

“เลขประจําตัวประชาชนถูกใชแลวในฐานขอมูล”  

แสดงวาผูสมัครเคยลงทะเบียนเขาใชระบบแลว  

ใหผูสมัคร คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “เขาสูระบบ”  

หนาจอจะปรากฏใหกรอก เลขท่ีบัตรประชาชน และรหัสผาน 

(หากผูใดไมเคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผาน ใหใชเลขท่ีบัตรประชาชน เปนรหัสผาน) *** 

3.4 หลังจากผูสมัคร ลงทะเบียนเขาใชระบบ/เขาสูระบบแลว ใหคลิก “สมัครเขาศึกษาตอ” เพ่ือกรอก

ขอมูลการสมัคร และเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร โดยผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบได 1 สาขาวิชา โดยมี

คาธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยางละเอียด กอนทําการ “ยืนยันการสมัคร” 

3.6 พิมพใบแจงคาธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนําไปชําระคาสมัคร 

3.7 ชําระคาสมัครไดท่ี เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา

ท่ัวประเทศ ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2560 หากผูสมัครคนใดไมไดชําระเงินภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือวาการสมัครไมสมบูรณ และขอมูลท่ีกรอกในระบบรับสมัครออนไลนทาง

อินเทอรเน็ตเปนโมฆะ 

3.8 ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสมัครได หลังจากวันท่ีชําระคาสมัครแลว 3 วันทําการ 

(ไมนับรวมวันชําระเงินคาสมัครในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) โดยเขาสูระบบรับสมัคร และคลิก 

“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ สถานะผูสมัครจะเปน “ผูสมัครเขาคัดเลือก” 

 3.9 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบวา ผูสมัครมีคุณสมบัติไมถูกตองตามท่ี กํ า ห น ด ไ ว ใ น

ประกาศรับสมัคร หรือกรอกขอมูลการสมัครไมตรงกับความเปนจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือวา     

การสมัครครั้งนี้เปนโมฆะ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ และคาธรรมเนียมตางๆ ไมวากรณีใดๆ 

ท้ังส้ิน ถึงแมวาจะผานการคัดเลือกแลวก็ตาม  

   

 

 

 

 

   

http://www.bsru.ac.th/
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4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ และการสอบสัมภาษณ  

4 . 1  ประกาศรายชื่ อผู มี สิทธิ์ สอบสัมภาษณ  ในวัน พุธ ท่ี  12  กรกฎาคม  2560 ทาง เว็บ ไซต  

http://admission.bsru.ac.th  

4.2 สอบสัมภาษณ ในวันอาทิตยท่ี 16 กรกฎาคม 2560 ผูสมัครท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองเตรียม  

4.2.1 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง และ 

4.2.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (วุฒิการศึกษา) มาแสดงตอกรรมการสอบสัมภาษณ  

หมายเหตุ : ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง ใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ   

(หากผูเขาสอบไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง มาแสดง อนุญาตใหใชบัตรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให 

โดยจะตองมีเลขท่ีประจําตัวประชาชนพรอมรูปกํากับ เชน ใบขับข่ี หรือบัตรประจําตัวนักเรียน มาแสดงตอ

กรรมการคุมสอบ) 

** กรณีไมมีหลักฐานแสดงยืนยัน ไมอนุญาตใหเขาสอบทุกกรณี ** 

5. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขาศึกษา และการบันทึกประวัติผูรายงานตัว 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต 

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

เว็บไซต โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูลไดตั้งแตวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ผูรายงานตัวตองกรอกขอมูลประวัติให

ครบถวนสมบูรณกอนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอานคําแนะนําในการกรอกอยางละเอียด) 

 

6. การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

6.1 ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์เขาศึกษา จะตองมารายงานตัวพรอมชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา (เต็มจํานวน)  ในวันอาทิตยท่ี 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยแตงกาย

ใหสุภาพเรียบรอย ไมอนุญาตใหใสกางเกงขาส้ัน กางเกงรัดรูป กระโปรงส้ัน กางเกง-กระโปรงยีนส 

เส้ือยืด รองเทาแตะ และชุดกีฬา  

6.2 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันรายงานตัว มีดังตอไปนี้ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ  

2) สําเนาทะเบียนบาน 2 ฉบับ 

3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 2 ฉบับ 

4) สําเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ  

วุฒิการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันเปดภาคเรียน ประจําปการศึกษา 2560 

*** มิฉะนั้น จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

 

 

  

 

ผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาแลว 

*** ไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือขอยายสาขาวิชาได *** 
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