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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

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

1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 

2. ช าระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 

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

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 

4. วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 

6. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 

7. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
8. วันเปิดภาคเรียน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

หมายเหตุ 
  ผู้สมัครที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบไม่พบ ให้ติดต่อ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ช้ัน 1) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร  02-4737000 ต่อ 1716 , 1998  (กรุณาติดต่อก่อนวัน
สอบสัมภาษณ์) 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ    

 วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  
  *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 

 ** หมายเหตุ : ภาคพิเศษจัดการเรียนการสอน 1 รอบ คือ วันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์ โดย 
  วันจันทร์ อังคาร พุธ มีการจัดการเรียนการสอน เวลา 17.00 – 21.00 น. 
  วันอาทิตย์   มีการจัดการเรียนการสอน  เวลา 8.00 - 21.00 น. 
     ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
  ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 

ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย ์
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหลักสูตร เนื่องจากนักศกึษาจ านวนน้อย 

ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา                           
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
 

2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจ านวนรับ 
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 
ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 60 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 1.80 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

 รวม 60   
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจ านวนรับ 
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 
ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

2 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 90 1. ก าลังศึกษา หรือส า เร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

3 การตลาด (บธ.บ.) 60 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 60 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

5 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 30 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 1.50 
3. ไม่เป็นผู้ทุพลภาพทางร่างกาย 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจ านวนรับ 
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์ 
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว 

ส าหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนก าหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์         
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 60 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

7 การบัญชี (บช.บ.) 120 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน.) หรือ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาการ
บัญชี , บริหารธุรกิจ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

8 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ (นศ.บ.) 
 

*** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  
ในการไม่เปิดสอน 

กรณีมีผู้มารายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ไม่ถึง 20 คน *** 

40 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
 

1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

 รวม 460   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 

(ต่อเนื่อง) 
80 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ปวส. ทุกสาขาวิชา 
1. GPAX 
2. สอบสัมภาษณ์ 

 รวม 80   

 รวมทั้งหมด 600   
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3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 
แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 

3.2) ผู้ สนใจสมัคร เข้ าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่ านระบบรับสมัครออนไลน์  ที่ เ ว็บ ไซต์  
http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเรียน” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

3.3) เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 
3.4) ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคน

ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอก
ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน สาเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก“ลงทะเบียน” 

 

 
 
 
 
 
 

 
3.5) หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพ่ือกรอก

ข้อมูลการสมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา โดยมี
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยันการสมัคร” 
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือน าไปช าระค่าสมัคร 
3.8) ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.9) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้หลังจากวันที่ช าระค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และคลิก 
“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

  
 
 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า 
“เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 

ให้ผู้สมัคร คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “เข้าสู่ระบบ” 
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน 

(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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3.10) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
รับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้
เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ถึงแม้ว่า
จะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  
 
4. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ (สอบวันที่ ………………………….) 
 4.1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา  

4.2) เอกสาร/หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์  
 - บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง 

อนุญาตให้ใช้บัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ าตัวประชาชนพร้อมรูปก ากับ เช่น ใบขับขี่ 
หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้า
สอบทุกกรณี **   

 - ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
 

 
 
   
 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวัน..................................................    เป็นต้นไป 

ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่าน
การคัดเลือก” ส าหรับ ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะ การสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” โดย
ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้อง ด าเนินการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์  โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล
ได้ตั้งแต่วัน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) เป็นต้นไป ผู้รายงานตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน
เดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านค าแนะน าในการกรอกอย่างละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

หรือ กรอกขอ้มูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  

หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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6. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
6.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา (เต็มจ านวน)  ในวันที่ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง -กระโปรงยีนส์ เสื้อยืด        
รองเท้าแตะ และชุดกีฬา 

6.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
4) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ  
วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 

 
  
 
 
 
 
 
7.  การปฐมนิเทศ 

 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

8.  สถานที่ติดต่อสอบถาม 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600   
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998 

 
         
        ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

   
 

 

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 

 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ  
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 


