
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบท่ี ๑ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5  
          

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5  โดยพิจารณา
คัดเลือกผ่านคณะกรรมการของสาขาวิชา/ตัวแทนสาขาวิชา ไปแล้วน้ัน 

 บัดนี ้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ ้นแล้ว                   
จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการ
วิชาการ รอบที่ ๑ ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖5 ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  

 ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังน้ี 
๑) บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน 

เลือกแก้ไขข้อมูลรายงานตัว หลังจากน้ันให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
๒) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ผ่านเคาน์เตอร์

เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
๓) ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว ๓ วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)          

ได้ที่ Link https://link.bsru.ac.th/studentstatus 
๔) ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที ่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th             

เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อที่ ๓ สำหรับรหัสผ่านให้ใช้
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล  

๕) ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
๖) ยืนยันสิทธ์ิ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

(สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com) หากผู้
ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาใน
ภายหลังไม่ได้ 

๗) ส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ได้ที่ https://aarservice.bsru.ac.th/document 
ต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2565 (ระบบเปิดใช้งานวันที่ 20 เมษายน 2565 
เป็นต้นไป) 

          ประกาศ  ณ  วันที่   28  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

            

 

 
 
 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

(กรุณาศึกษารายละเอียด และด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน) 

 

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2565     
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่าน  
การคัดเลือก

• ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู “ระบบรับสมัคร
นักศึกษา” โดยสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 
2565 และต้องบันทึกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า

2. บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว

• ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
3. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคเรียนแรกเข้า

• ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ (ไม่ต้อง
เดินทางมามหาวิทยาลัย)

4. ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคเรียนแรกเข้า

• วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ 
http://student.mytcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่
ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

5. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์
http://student.mytcas.com

• หลังจากวันที่ช าระแล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) 
ได้ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/studentstatus6. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

• ยื่นเอกสารการรายงานตัว ผ่านเว็บไซต์
https://aarservice.bsru.ac.th/document ได้ต้ังแต่วันที่ 
20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2565

7. การส่งเอกสาร            
การรายงานตัว



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

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

2. กดปุ่ม “ประเภทบริการวิชาการ (ด าเนินการโดยคณะ) รอบที่ 1 ครั้งที่ 3 ปริญญาตรี 

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)” เพื่ออ่านประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้

ผ่านการคัดเลือกฯ รวมไปถึงตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และอ่านรายละเอียดวิธีการ

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ครบถ้วน 

 
 

*** เสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก *** 

 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว 
1. เข้าเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th และ กดปุ่ม สมัครเรียน 

2. กรอก เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง        

และ กดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

3. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร แล้วกดปุ่ม แก้ไขข้อมูลรายงานตัว เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอน การแก้ไขข้อมูลรายงานตัว 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
4. กดปุ่ม ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลรายงานตัว 

5. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม บันทึก 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
6. กดปุ่ม ผลการสมัคร 

7. กดปุ่ม แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว 

8. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกดปุ่ม บันทึก 

*** เสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว *** 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 

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

2. เลือกกดปุ่ม “สมัครเรียน” หรือ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบ” อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
3. กรอก เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใส่ รหัสผ่าน 

(รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด : เลือกวันเกิดจากปฏิทิน) 

 
 

4. กดปุ่ม “พิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า” 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง ให้  ท่ีหน้าข้อความ 

ข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลดังข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์ใบช าระเงิน 

 

 

หมายเหตุ หากพบว่าข้อมูลไมถู่กต้อง ใหก้ลับไปแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย                                                                  

ที่เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th ตามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว                               

ก่อนที่จะด าเนินการพิมพ์ใบช าระเงิน 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
6. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า/ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือน าไปช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 

 
*** เสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า *** 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 

1. น าใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า/ใบเสร็จรับเงิน  ไปช าระเงินผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแต่วันที่  

31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
2. เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน (ห้ามท้ิงโดยเด็ดขาด) 

 

*** เสร็จสิ้นขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2564 

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ ส าหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 

1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา 

3. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว โดยกด “ยืนยันสิทธิ์” ใน

สาขาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา และยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time 

Password: OTP) ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล และไม่ต้องกดเลือกใด ๆ ส าหรับสาขาวิชาที่เหลือที่ไม่ประสงค์

เข้าศึกษา 

4. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” และยืนยันตัวตน

ผา่นโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยรหัส OTP 

5. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว หรือกด “ไม่ใช้สิทธิ์” ในทุกสาขาที่ผ่านการ

คัดเลือก และต้องการเปลี่ยนการตัดสินใจ ผู้สมัครสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลา

ปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจ านวนครั้งที่ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ส าเร็จได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทั้งการกด

ยืนยันสิทธิ์ และการกดไม่ใช้สิทธิ์) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์ 

6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้

สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภาย

หลังจากช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ 

7. สถาบันอุดมศึกษาอาจเปิดระบบยืนยันสิทธิ์ของสถาบัน ก่อนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 เพื่อคัดกรองผู้

ที่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา

อาจพิจารณาเรียกตัวส ารองหรือเปิดรับสมัครเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้ตามจ านวนเป้าหมายการรับ 

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบัน ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ด้วย หาก

ไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 จะถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบของสถาบันอาจ

เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยเลือกกดยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ผ่านการคัดเลือก หรือ กดไม่ใช้

สิทธิ์เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกได้ หรือไม่ด าเนินการใด ๆ ในระบบ TCAS65 ซึ่งถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์เข้า

ศึกษาและสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ 

ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 

*** เสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา *** 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสนักศึกษา 

1. หลังจากวันที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้าแล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับรวม

วันหยุดราชการ) สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : 

https://link.bsru.ac.th/studentstatus 

2. กรอก ชื่อ (ไม่ต้องมีค าน าหน้า) และ นามสกุล จากนั้น กดปุ่ม “ค้นหา” 

 
3. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนูเข้าสู่

ระบบ โดยใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษาท่ีได้จากข้อที่ 15 ส าหรับรหัสผ่านให้ใช้เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

 
*** เสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบรหัสนักศึกษา *** 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้อปฏิบัติ ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

บริการวิชาการ ด าเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร) /  
บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไมต่้องเสียค่าสมัคร) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการรายงานตัว 

การส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ จะเป็นการส่งในรูปแบบออนไลน์ (โดยไม่ต้อง

เดินทางมามหาวิทยาลัย) ผ่านระบบระบบรับเอกสารรายงานตัวส าหรับนักศึกษาใหม่ ท่ีเว็บไซต์ 

https://aarservice.bsru.ac.th/document โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 

พฤษภาคม 2565 

เอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย  
1. บัตรประชาชน 
2. ทะเบียนบ้าน 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
4. วุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ *** วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวัน

เปิดภาคเรียนประจ าปีการศกึษา 2565 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
เป็นโมฆะ *** 

5. รูปถ่าย 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105111801A : วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร

65540046   นางสาวนารียา ปุนยัง 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/65 11:39  หน้า 15/ 22



ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105210201A : วท.บ. การออกแบบระบบโลจิสติกส์

65540049   นางสาวกนกพร ใจใหญ่ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540050   นางสาวนารีฮา ปุนยัง 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540051   นายพัชรพล ม่วงจีน 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540052   นางสาวรินดา สุพัฒน์ 4  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540053   นางสาวฆนาการ ขันธวงศ์ 5  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 5 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/65 11:39  หน้า 16/ 22



ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
าคปกติ บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105210201A : วท.บ. การออกแบบระบบโลจิสติกส์

65550001   นายเจษฎา มากแดง 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/65 11:40  หน้า 6/ 7



ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยสาขาวิชา (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212202A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาก

65530003   นางสาวปริศา สุขเกษม 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/65 11:38  หน้า 1/ 2



ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212202A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาก

65540054   นายเมธา โสภารัตน์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน

MIS:R90-04-21 ( รายงานผู้สมัคร ) รหัสผู้ใช้: SOMKHOUN.YO   28/01/65 11:39  หน้า 17/ 22



ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยสาขาวิชา (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212203A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาก

65530002   นางสาวตาหวาน โสภาทุม 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
าคปกติ บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105212203A : อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาก

65550004   นางสาววิรดา เดือนสวัสดิ์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105301501A : วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน

65540023   นางสาวนุชนารถ ศิริจันดา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540060   นางสาวจันทิมา บ่าพิมาย 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540061   นางสาวปิยะพร ศูนย์กลาง 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105301601A : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

65540055   นางสาวสุธาสินีย์ รํามะนา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540056   นางสาวณัชชา อร่ามเดช 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540057   นายทรงพล แสงชาติ 3  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 3 คน
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ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105303501A : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน

65540058   นางสาวณัฐวดี หล่อเลอพงศ์ 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540059   นางสาวอมลวรรณ เกตุแก้ว 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105703301A : ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

65540045   นางสาวพิตตินันท์ เดชบุญมา 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 1 คน
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ปีการศึกษา  1/2565
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ระบบรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุลลําดับที่
 ระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

สถานีฯ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ
ภาคปกติ บริการวิชาการ ดําเนินการโดยคณะ (ไม่ต้องเสียค่าสมัคร)

สถานะผู้สมัครลําดับ
ที่เลือก

21740105800101A : วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

65540047   นางสาวธราธร เทพจันที 1  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1
65540048   นายหฤษฏ์ สมบูรณ์พันธ์ 2  40 : ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก1

จํานวนทั้งส้ิน 2 คน
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