
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง   รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืก (สำรอง) ทีผ่่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขา้ศึกษา  

และการยกเลิกบัญชีรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก การคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ (DIRECT ADMISSION)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  

          
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) 
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ รอบที่ ๕  
รับตรงอิสระ (DIRECT ADMISSION)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบ เสร็จส้ินแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการยกเลิกบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือก  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ (DIRECT ADMISSION)  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี 

 ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้             
๑)  บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/

สมัครเรียน หลังจากน้ันให้เลือกแก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว เลือกเมนูรายงานตัวออนไลน์  และพิมพ์
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ได้ที่เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน  

๒)  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2563 ที่สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 

๓)  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากรายงานตัวแล้ว   ได้ที่เว็บไซต์ระบบบรกิารการศึกษา : 
http://mis3.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 บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน            
ใบเปล่ียนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  วุฒิการศึกษา (ปพ.1) ตลอดจนรูปถ่ายชุดนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ 
https://bsrudocument.tk โดยใช้รหัสนักศึกษาที่ ได้รับจากข้อที่ 4  ในการเข้าใช้งานระบบ            
ส่วนรหัสผ่านให้ใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 

                      ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 



คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

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

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”

ั



ตรวจสอบแลว ถูกตอง ให ที่หนาขอความ
ขาพเจาฯ ขอยืนยันวาไดตรวจสอบขอมูลดงัขางตนถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ 

จากนั้นกดปุม พิมพใบชําระเงิน

ตรวจสอบแลว ไมถูกตอง ใหกดปุม แกไขขอมูลผูสมัคร
กอนรายงานตัว แลวดําเนินการตั้งแตขั้นตอนที่ 6 อีกครั้ง  

คูมือการารรายงานานตัวออนไลน

7 เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน จะกลับมาหนาตรวจสอบ
สถานะการสมัครเรียน และจะปรากฏขอความดังนี้ 

ใหเลื่อนหนาเว็บไซตมาดานลาง จากน้ันกดปุม 
รายงานตัวออนไลน

8 หนากรุณายืนยันขอมูลกอนรายงานตัว
ใหตรวจสอบขอมูลผูสมัคร 

กดปุม ออกจากระบบ

9 จะปรากฏใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน

ใหกดที่          เพื่อดาวนโหลดไฟลเอกสาร หรือ
คลิกขวา Save as เพื่อบันทึกไฟล

กดปุม          เพ่ือกลับมาหนากรุณายืนยันขอมูล
กอนรายงานตัว

10

11 พิมพใบแจงคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียน
แรกเขา/ใบเสร็จรับเงิน โดยเขาโฟลเดอรหรือท่ีที่ได
เก็บไฟลไวและสั่งพิมพผานทางเครือ่งพิมพ

12 ตรวจสอบผล 
หลังจากวันที่ชําระคาธรรมเนียม ฯ แลว 3 วันทําการ 

(ไมนับรวมวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดราชการ)

ใหเขาระบบเพื่อตรวจสอบสถานะ
โดยตรวจสอบที่หนาตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน 
ในหัวขอ สถานะการสมัคร/หมายเหต ุ
จะแสดงสถานะ “ผูสมัครที่มารายงานตัว”

จากนั้นชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเขา
ไดที่เคานเตอรเซอรวิส หรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาท่ัว
ประเทศ

----- เสร็จสิ้นการรายงานตัวออนไลน ----





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*



ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (สํารอง)

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740101702801A : ค.บ. พลศึกษา

63510169   นายวุฒิชัย แซ่โต๊ะ 1 37:ผูสมัครทีไ่มผานการคดัเลือก1
63510171   นายอุสมาน เจ๊ะซอ 2 37:ผูสมัครทีไ่มผานการคดัเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   07/07/63 17:58  หน้า 1/ 3



ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (สํารอง)

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740102702001A : ค.บ. ภาษาไทย

63510354   นางสาวมุสลีฮา ตูแก 1 40 : ผูสมัครทีผ่านการคัดเลือก1
63510096   นางสาวนริศรา จันทร์แดง 2 40 : ผูสมัครทีผ่านการคัดเลือก1
63510312   นางสาวมาริษา มะหะตี 3 40 : ผูสมัครทีผ่านการคัดเลือก1
63510250   นางสาวนูรกุลบี กาเจ 4 40 : ผูสมัครทีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 4 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   07/07/63 17:58  หน้า 2/ 3



ปีการศึกษา  1/2563
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (สํารอง)

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ คร้ังที่ 1)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740103903801A : นศ.บ. การสื่อสารมวลชน

63510161   นายดุสิต เอนกอนันต์ 1 37:ผูสมัครทีไ่มผานการคดัเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน
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