
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง   รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกและมีสทิธิ์เข้าศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
          

 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อขอรับเงินทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2563  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยกรุงเทพมหานครได้
ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  

 ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้             
(ข้อที่  1 – 4 ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

๑)  บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/
สมัครเรียน หลังจากน้ันให้เลือกแก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว เลือกเมนูรายงานตัวออนไลน์  และพิมพ์
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ได้ที่เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน โดยเริ่มพิมพ์ใบชำระเงิน
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  (สามารถศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) ในขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาบันทึกข้อมูล
ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  

๒)  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนแรกเข้า (ภาคเรียนที่ 1/2563) ที่แสดงในใบแจ้งชำระ  ได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร้อยละ 20 ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  ค่าบำรุงคณะ และค่าพัฒนาสาขาวิชา เรียบร้อยแล้ว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคืนเงินและลดค่าบำรุงบำรุงมหาวิทยาลัย  ค่าบำรุงคณะ และค่า
พัฒนาสาขาวิชา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ) 

๓)  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)   ได้ที่
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis5.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp    

๔)  ตรวจสอบข้อมู ลนั ก ศึกษาได้ที่ เว็บ ไซต์ ระบบบริการการศึกษา  : http://mis.bsru.ac.th             
เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อที่ 3 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้เลขท่ีบัตร
ประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล  

๕)  ดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ 
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ  สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ และสำเนาวุฒิการศึกษา 
(ปพ.1) 3 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่งหลักฐานในภายหลัง 

    
   ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 
 















การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 46,400 38,700
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 27,000 23,300
เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ชีววิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต เคมี(ค.บ.) 

วิศวกรรมพลังงาน สาธารณสุขศาสตร์ ดนตรีตะวันตก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสื่อสารมวลชน 

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ศิลปศึกษา ดนตรีตะวันตกศึกษา ดนตรีไทยศึกษา ฟิสิกส์(ค.บ.) ชีววิทยา(ค.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

คณิตศาสตร์  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเน่ือง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  รัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก

การท่องเท่ียว บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาเซียนศึกษา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

นาฏยศิลป์ นิติศาสตร์ ดนตรีไทย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การประกอบการธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์  ผู้ประกอบการอาหาร  การบัญชี  การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ  เศรษฐศาสตร์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย

พลศึกษา การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา คณิตศาสตร์(ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)  สังคมศึกษา(ค.บ.)  

ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)  ภาษาไทย(ค.บ.)  นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

* ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 ของค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ค่าบํารุงคณะ และค่าพัฒนาสาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
สาขาวิชา

15,300

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ

ราคาเต็ม

15,000

17,000

13,700

เหลือ*



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

ลงทะเบียนเขาใชระบบ / เขาสูระบบ

แกไขขอมูลกอนรายงานตัว

ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

พิมพใบชําระเงินแรกเขาและชําระเงิน

ตรวจสอบผล

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน

การรายงานตัวออนไลน

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

กด ลงทะเบียนเขาใชระบบ / เขาสูระบบ2

3 กรอก เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง 
แลวกดปุม ตรวจสอบ 

4 กรอก รหัสผาน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน)
แลวกดปุม เขาสูระบบ

เมื่อกดปุม ตรวจสอบ แลวระบบขึ้นขอความวา 
“* มีขอมูลผูสมัครนี้ในระบบแลว กรุณาเขาสูระบบ
ดวยรหัสผานของทาน” ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 4 
ตอไป

ขึ้นขอความน้ี ใหไปขั้นตอนที่ 4

หากระบบข้ึนขอความวา 
“*โปรดระบุขอมูลผูสมัครดานลาง” ใหกรอกขอมูล
ผูสมัครใหครบ แลวกดปุม บันทึกขอมูล 
*หากกรอกขอมูลไมครบ / ไมถูกตองก็จะยังอยูใน
หนาจอนี้

เมื่อบันทึกขอมูลสําเร็จ จะมีกลองขอความข้ึนวา
“รหัสสําหรับเขาสูระบบคือวันเดือนปเกิด (พ.ศ.)” 
จากนั้นกดปุม OK

จะเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นใหกดปุม 
สถานะการสมัคร แลวใหดําเนินการตามขัน้ตอนท่ี 5 
ตอไป

กรอกขอมูลใหครบ 
แลวกดปุม OK

กดปุม สถานะการสมัคร แลวให
ไปขั้นตอนที่ 5 ตอไป

ถานะการสมั



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากนั้นกดปุม 
แกไขขอมูลกอนรายงานตัว

6 หนาแกไขขอมูลผูสมคัรกอนรายงานตัว
กรอกขอมูลใหครบทุกชอง จากนั้นกดปุม บันทึกขอมูล

หากกรอกอกขอมูลไมครบถวนน / / ไมถูกตอง
จะขึ้นกลองขอความแจงวา ขอมูลใดไมถูกตอง จากนั้นใหกด
ปุม OK แลวตรวจสอบหรือแกไขขอมูลนั้นใหถูกตอง แลว
กดปุม บันทึกขอมูล อีกครั้ง

5 หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหตุ 

จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่ผานการคัดเลือก”แสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสดงส

ตรวจสอบแลว ถูกตอง ให ที่หนาขอความ
ขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบขอมูลดงัขางตนถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ 

จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

ตรวจสอบแลว ไมถูกตอง ใหกดปุม แกไขขอมูลผูสมัคร
กอนรายงานตัว แลวดําเนินการตั้งแตขั้นตอนท่ี 6 อีกคร้ัง  

7 เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน จะกลับมาหนาตรวจสอบ
สถานะการสมัครเรียน และจะปรากฏขอความดังนี้ 

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากนั้นกดปุม 
รายงานตัวออนไลน

8 หนากรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ใหตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 

9 จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน

ใหกดที่          เพื่อดาวนโหลดไฟลเอกสาร หรือ
คลิกขวา Save as เพื่อบันทึกไฟล

กดปุม          เพื่อกลับมาหนากรุณายืนยันขอมูล
กอนรายงานตัว



กดปุม ออกจากระบบ10

11 พิมพใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน โดยเขาโฟลเดอรหรือท่ีที่ได
เก็บไฟลไวและสั่งพิมพผานทางเครือ่งพิมพ

12 ตรวจสอบผล 
หลังจากวันที่ชําระคาธรรมเนียม ฯ แลว 3 วันทําการ 

(ไมนับรวมวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดราชการ)
ห

ใหเขาระบบเพ่ือตรวจสอบสถานะ
โดยตรวจสอบที่หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน 
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหต ุ
จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่มารายงานตัว”

จากนั้นชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเขา
ไดที่เคานเตอรเซอรวิส หรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาท่ัว
ประเทศ

----- เสร็จสิ้นการรายงานตัวออนไลน ----

คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

เพิ่มเติม
กรณีที่ไมไดดาวนโหลดใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาค

เรียนแรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน สามารถดาวนโหลดไดในภายหลงั
- เขาสูระบบ
- มาที่หนา ตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน
- กดปุม 

เร่ืองเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว ใหดําเนินการดังนี้ 
(ขอความน้ีจะอยูในหนากรุณายืนยนัขอมูลกอนรายงานตัว)

- หนา กรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ให ที่หนาขอความขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบ

ขอมูลดังขางตนถูกตองและเปนความจรงิทุกประการ
จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

- จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน ใหดาวนโหลดหรือพิมพไดตาม
ความตองการ

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



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

หากมีขอสงสัยหรือปญหาในการใชงาน
สามารถสอบถาม ไดดังนี้

- ผศ.ณัฏฐธมน หีบจันทรกรี (อ.ตรอน) 
เบอรโทรศัพท  0852122324
- นายสมควร อยูปากพลี (เค) เบอรโทรศัพท  0868259850
- ไลนสํานัก 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุมงาน IT) 




