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ข้อแนะนํา สําหรับผู้ผา่ นการคัดเลือก และมีสิทธิเ์ ข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคปกติ)
ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA)
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. ตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวั น พุ ธ ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนเดินทางมาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะต้องชํ าระเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา (เต็มจํานวน) ระหว่างวันที่ 20-21
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. พร้อมเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้
- สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 และ
- สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
ทุกฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ
4. การแต่งกายในวันรายงานตัว ให้แต่งกายด้วยชุดนิสิต
ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1

*** หากไม่มารายงานตัวและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน)
ตามวันที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ***

มีต่อด้านหลัง
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ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
หมำยเหตุ : กำรเข้ำสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัวให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer เท่ำนั้น !!!

ขั้นตอนที่ 2
ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่านใหม่
ในช่องรหัสผ่านให้กรอก
เลขที่บัตรประชาชน
จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 1
คลิก “เข้ำสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 3
คลิก “ผลกำรสมัคร”

ขั้นตอนที่ 5
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น คลิก “บันทึก”
หากกรอกข้อมูลครบถ้วน หน้าจอถัดไปจะปรากฏเหมือนขั้นตอนที่ 6
** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน **
หน้อจอก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่ 5 เหมือนเดิม
และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า
“เกิดข้อผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล กรุณำตรวจสอบ”
วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ
หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4
คลิก “แก้ไขข้อมูลก่อนรำยงำนตัว”

ขั้นตอนที่ 6
หากข้อมูลที่บันทึกในขั้นตอนที่ 5 ครบถ้วน เมื่อคลิก
“บันทึก” จะปรากฏหน้าจอนี้ จากนั้น คลิก “ถอยกลับ”
(แต่ถ้ำกรอกข้อมูลไม่ครบหน้ำจอจะกลับไปเป็นขั้นตอนที0่ 5)

ขั้นตอนที่ 7
คลิก “ออกจำกระบบ”

.

*เสร็จสิ้นขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลผู้รำยงำนตัว*

เอกสารหมายเลข 2

3

เอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสําหรับผู้รายงานตัว
สําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2560
สําหรับยื่นการเงิน ใบแจ้งการชําระเงินรายงานตัว
วันที่
_______________________________
เลขประจําตัวสอบ _____________________________
สาขาวิชา
_______________________________
ชื่อ-นามสกุล _______________________________
จํานวนเงิน
_______________________________
เบอร์โทร
_______________________________

เลขประจําตัวสอบ (ตัวอย่าง)

เลขประจําตัวสอบ สามารถดูได้จาก
ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกฯ
หรือเว็บไซต์รับสมัคร
โดยเลือกเมนู “ผลการสมัคร”
ดังรูปตัวอย่างด้านบน

* เพื่อประโยชน์ของนิสิต กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน *


ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้ถกู ต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
หากมีการแก้ไข จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนวันมารายงานตัว

ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ
1. เลขประจําตัวประชาชน
2. คํานําหน้า, ชื่อ, นามสกุล (ภาษาไทย)
3. ชื่อ, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
4. วันเดือนปีเกิด
5. วุฒิเดิม
6. ชื่อสถานศึกษาเดิม
7. ปีการศึกษาที่จบ
8. เกรดเฉลี่ยสะสม GPA
9. วันเดือนปีที่จบ
10. ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ผูส้ มัครต้องกรอกให้ตรง
กับสําเนาทะเบียนบ้าน)
11. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้)
12. ชื่อ, นามสกุล บิดามารดา
13. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
14. เลขรหัสประจําบ้าน
15. เลขประจําตัวประชาชนบิดา, มารดา และผู้ปกครอง

ถูกต้อง

แก้ไข

ข้อ 1-3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขในวันที่มารายงานตัว
(ไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้)

** หมายเหตุ : ข้อ 4-16 หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดว้ ยตัวเองได้เลย
สําหรับข้อทีข่ อ้ มูลถูกต้องแล้ว ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง “ถูกต้อง” และในวันรายงานตัวให้นาํ เอกสารใบนี้
มายื่นให้เจ้าหน้าที่รบั รายงานตัวพร้อมกับหลักฐานการรายงานตัวด้วย

ชื่อ-นามสกุล.......................................................สาขาวิชา....................................................

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่
ประจําปีการศึกษา 2560
ขั้นตอน

รายละเอียด

1

ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานการรายงานตัว

2
3
4

5

เอกสาร/สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เอกสารเพือ่ ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นสําหรับผู้รายงานตัว
(นิสิต-นักศึกษาใหม่จะได้รับ
เอกสารในวันสอบคัดเลือก)
2. สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ถ้ามี) 2 ชุด
5. สําเนาวุฒกิ ารศึกษา 3 ชุด
ชําระค่าเทอม
ค่าเทอม (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)
พิมพ์ใบรายงานตัว
ใบเสร็จรับเงิน (นิสิต-นักศึกษาจะ
ได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขัน้ ตอนที่ 2)
เก็บเอกสาร/หลักฐาน
1. ใบรายงานตัว (นิสิต-นักศึกษาจะ
การศึกษาและรับเอกสาร
ได้รับเมื่อเสร็จสิ้นขัน้ ตอนที่ 3)
สําหรับนําไปใช้ในการ
2. นิสิต-นักศึกษาต้องยื่นเอกสารที่
ถ่ายรูป
ผ่านการตรวจสอบจากขัน้ ตอน
ที่ 1 ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่
3. รับเอกสารสําหรับนําไปใช้ในการ
ถ่ายรูป
ถ่ายรูปนักศึกษา
ค่าถ่ายรูป 80 บาท
* แต่งกายด้วยชุดนิสิต
ของมหาวิทยาลัย *

สถานที่

สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
อาคาร 5 ชั้น 1

ห้องโสตฯ
(อาคาร 2 ชั้น 1)

(นิสิตใหม่จะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตมารายงานตัว)
จําหน่ายชุด วันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
*** สามารถซื้อชุดได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 ***

