
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทการรับตรง 
          
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา  2563 ประเภทการรับตรง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 
21 ตุลาคม 2562  ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th  และมีกำหนดการสอบ
สัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น  
 เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐในความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการเข้าร่วมระบบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)  อาศัยอำนาจตามความ           
ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ           
ระดับมหาวิทยาลัยวาระวิสามัญเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS๖๓)            
ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562  เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 และการประชุมคร้ังที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารที่ 
24 กันยายน 2562 จึงออกประกาศ เรื ่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ     
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทการรับตรง  โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
รับสมัคร ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยจะปิดระบบสมัครออนไลน์การรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปริญญาตรี               
ภาคปกต ิ ประจำปีการศึกษา 2563  ประเภทการรับตรง  ตั้งแต่วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 2. มหาวิทยาลัยขอเปลี ่ยนแปลงการรับสมัครประเภทรับตรง เป็น ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 
 3.  ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1 มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ของผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว            
เข้าสู่การรับสมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานที่สอบ
สัมภาษณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ธันวาคม 
2562 เป็นต้นไป 
  3.2 ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันเสาร์ที่ 25 
มกราคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปฏิทินการดำเนินการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 4. ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครแล้วแต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th  เมนูผลการ
สมัคร และนำไปชำระได้ที ่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ              
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องดำเนินการสมัครใหม่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายเข้าร่วมตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) ตามปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำหรับผู้สมัครที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
กิจกรรม วัน / เดือน / ป ี

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

วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562  

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบ๊ิกซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 

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

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 

4. วันสอบสัมภาษณ ์ วันเสารท์ี่ 25 มกราคม 2563 
5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 
6. ยืนยันสิทธ์ิ 
(ยืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาทีผ่่านการคดัเลือก ถ้าไม่
ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใชส้ิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสทิธิ์เข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้) 

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 

7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 
8. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
9. วันเปิดภาคเรียน ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 

 

หมายเหตุ 
ผู้สมัครท่ีดำเนินการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบไม่พบ ให้ติดต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 0 4737 000 ต่อ 
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 
 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศกึษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 
 
 

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


