
 
 

ข้อแนะน ำ ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำต่อ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (ภำคปกต)ิ  
ประเภทพิจำรณำจำกควำมสำมำรถพิเศษ 

 
ขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560               
ทางเว็บไซต ์http://admission.bsru.ac.th 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์  http://admission.bsru.ac.th 
โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเดินทางมาช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจ านวน) ระหว่างวันที ่31 มีนาคม – 
1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 - ส าเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
 - ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 3 ฉบับ 

 

4. การแต่งกายในวันรายงานตัว ให้แต่งกายด้วยชุดนิสิต 

*** จ ำหน่ำยชุดนิสิตในวันที่ 27 มีนำคม – 1 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 – 15.00 น.

บริเวณอำคำร 1 ชั้น 1 *** 

 
 
 
 

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

  

               มีต่อด้ำนหลัง 

 

ถ่ำยเอกสำรเป็นขนำด A4 ให้ชัดเจน

และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง   

ทุกฉบับ 

http://admission.bsru.ac.th/
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp


 
 

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

หมำยเหต ุ: กำรเข้ำสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่ำนั้น !!! 
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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/


ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

  ขั้นตอน รายละเอียด เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม สถานที่ 
1 ตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการรายงานตัว  
1.  เอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ส าหรับผู้รายงานตัว  
    (นิสิตจะได้รับเอกสารในวันสอบ

สัมภาษณ์) 
2.  ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
4.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
    (ถ้ามี) 2 ชุด 
5.  ส าเนาวุฒิการศึกษา 3 ชุด 

ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ 

อาคาร 10 ชั้น 1 

2 ช าระค่าเทอม   ค่าเทอม (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)  
3 พิมพ์ใบรายงานตัว ใบเสร็จรับเงิน (นิสิตจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2) 

4 เก็บเอกสาร/หลักฐาน
การศึกษาและรับเอกสาร
ส าหรับน าไปใช้ในการ
ถ่ายรูป 
 
  

1.  ใบรายงานตัว (นิสิตจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 3) 

2.  นิสิตต้องยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ
จากขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมด ใหเ้จ้าหน้าที่ 

3.  รับเอกสารส าหรับน าไปใช้ในการ 
ถ่ายรูป (Barcode) 

5 
(ขั้นตอน
สุดท้าย) 

ถ่ายรูปนักศึกษา 
* แต่งกายด้วยชุดนิสิต
ของมหาวิทยาลัย * 

1. เอกสารส าหรับย่ืนให้เจ้าหน้าที่            
เพื่อถ่ายรูป (Barcode) 

2. ค่าถ่ายรูป 80 บาท 
*** ติดต่อรับรูปถ่ายได้หลังจาก 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป *** 

ห้องโสตฯ 
(อาคาร 2 ช้ัน 1) 

 

 
(นิสิตใหม่จะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตมารายงานตัว) 

*** จ าหน่ายชุดนสิิตในวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2560  
บริเวณอาคาร 1 ชัน้ 1 *** 



ตัวอย่าง 

รูปแบบการแต่งกายนิสิตที่ถูกระเบียบ 

เครื่องแบบนิสิตชั้นปีท่ี 1 ชุดปกติ 

 










