ประกาศ
วันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น.
1. นักศึกษาสอบคัดเลือกรอบ Admissions คณะบริหารธุรกิจ
โปรดรายงานตัว ณ ห5องที่ระบุ ดังนี้
ระดับ
ปริญญาตรี4 ป

วิชาเอก
2381 การบัญชี
2382 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2383 การตลาด
2384 การจัดการทั่วไป
2385 การจัดการอุตสาหกรรม
2386 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจฯ
2367 บริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน)
108 การตลาด (โครงการเซ็นทรัลฯ)*

ห5องอาคาร/ชั้น
หอง 139
ชั้น 3 อาคาร 100 ป
หอง 1310
ชั้น 3 อาคาร 100 ป
หอง 139
ชั้น 3 อาคาร 100 ป

โปรดจัดเตรียมเอกสารให5พร5อม และรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
หากไม>มารายงานตัวตามกําหนด ถือว>าสละสิทธิ์
กรุณา Download เอกสารและปฏิบตั ิตามให5ครบถ5วน
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร
หมายเหตุ *เปTนวิชาที่เปUดเฉพาะพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

แนวปฏิบัติของผู5ได5รับการคัดเลือกเข5าศึกษาต>อระดับปริญญาตรี
ประจําปZการศึกษา 2558 รอบ Admissions
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
เอกสารที่ต5อง Download ประกอบด5วย
-ใบลงทะเบียนผ>านธนาคารกรุงไทย (โปรดลงชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาให5ถูกต5องหากไม>ถูกต5องให5แจ5งเจ5าหน5าที่เพื่อดําเนินการแก5ไข
ทันที จากนั้นให5ดําเนินการตามข5อ 1)
-ใบชําระค>ากิจการนักศึกษาผ>านธนาคารไทยพาณิชย, อุปกรณและเครื่องแบบนักศึกษา (ให5ดําเนินการตามข5อ 2และ3)
1. กรอกประวัตินักศึกษาใหม<เพื่อลงทะเบียนผ<านหนาเว็บ http://reg.rmutr.ac.th หรือ http://203.158.221.5/
(ไม<ตองใส<www) โดยสามารถดูขั้นตอนตัวอย<างการกรอกประวัติและลงทะเบียน ไดที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทรU
พิมพUใบลงทะเบียนเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคาร ตั้งแต>วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2558 ตามจํานวนที่ระบุไวในแต<ละสาขาวิชา
ผ<านธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาใดก็ได ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามฟอรUมที่Download ตั้งแต<วันที่
ตั้งแต>วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2558 โดยธนาคารจะเก็บหลักฐานส<วนที่ 2 ไวขอใหนักศึกษานําส<วนที่ 1 ที่ประทับตรา
และลงลายมือชื่อเจาหนาที่ธนาคารแลว ถ<ายเอกสารเก็บไวเป^นหลักฐาน 1 ชุด และนําตนขั้ว (ตัวจริง) มายื่นในวันรับรายงานตัวตัว
(วันจันทรที่ 6 กรกฎคม 2558)
2. พิมพUใบค<ากิจการนักศึกษา ได5ที่เว็บhttp://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทรU
โดยชําระผ<านธนาคารไทยพาณิชยU จํากัด สาขาใดก็ไดใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชื่อบัญชี “คณะบริหารธุรกิจ บพิตรฯ
กิจการนักศึกษา”ตามแบบฟอรUมที่แนบ ตั้งแต<วันที่ ตั้งแต>วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2558 นําส<วนแรกสําหรับนักศึกษา
ถ<ายเอกสารเก็บไวเป^นหลักฐาน 1 ชุดแลวนําตนขั้วกลับคืนมาใหมหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา
(วันจันทรที่ 6 กรกฎคม 2558)
3. พิมพUใบ”ค<าเครื่องหมายและอุปกรณUนักศึกษา” ไดที่เว็บ ไดที่เว็บ http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทรU โดยชําระผ<าน ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ไดใน
เขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ชื่อบัญชี “ค<ากิจกรรม กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ” นําส<วนแรก สําหรับนักศึกษา ถ<าย
เอกสารเก็บไวเป^นหลักฐาน 1 ชุด แลวนําตนขั้วกลับคืนมาใหมหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว(วันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2558)
4. (วันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2558) เวลา 08.30 – 12.00 น. นําหลักฐานต<อไปนี้ไปยื่นรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป^น
นักศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ก. สําเนาทะเบียนบาน ขนาด A 4 จํานวน 2 ฉบับ
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ
ค. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ
ง. สําเนาใบ ร.บ. ขนาด A 4 ระดับ ม.6/ปวช จํานวน 2 ฉบับ
จ. ใบนําฝากเงินเขาธนาคาร ค<าลงทะเบียนนักศึกษาใหม<, ค<ากิจการนักศึกษาและค<าอุปกรณUและเครื่องแบบ
นักศึกษา ตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ที่ไดรับคืนจากธนาคารเพื่อเป^นหลักฐานว<าชําระเงินแลว
4. กําหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาและเอ็กซเรย วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
5. เข5าร>วมโครงการเพิ่มพูนความรู5ทางวิชาการ ตั้งแต<วันที่ 8-21 กรกฎาคม 2558 รายชื่อจะแจงใหทราบในภายหลัง
5. เข5าร>วมกิจกรรมสานสายใยสู>รั้วบพิตรฯ 14 สิงหาคม 2558
6. เข5าร>วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม> รุ<นที่ 3 ตั้งแต<วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558
7. เข5าร>วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาย>อย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
จะแจงใหทราบในภายหลัง สามารถติดตามไดที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
8. นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนไดจากบอรUดดานหนาวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ จะแจงใหทราบในภายหลัง
สามารถติดตามไดที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
โปรดดูรายละเอียด
9. เปhดภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ค<าลงทะเบียนและค<ากิจการ

รายละเอียดและกําหนดต>างๆ ให5ติดตามได5ดังนี้
1. ทาง http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
2. ทาง Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทรU หรือพิมพU
www.facebook.com/pages/คณะบริหารธุรกิจ-บพิตรพิมุข-จักรวรรดิ-มทรรัตนโกสินทรU/1409076915987074?fref=ts
3. ทางโทรศัพทU 02-222-2814 ต<อ 5330 ,5331 , 5319
หมายเหตุ การชําระเงินค<ากิจการนักศึกษาผ<านธนาคารไทยพาณิชยU ในช<องรหัสประจําตัวนักศึกษาใหใส<หมายเลข
ประจําตัวนักศึกษา โดยดูรหัสประจําตัวนักศึกษาไดจากใบชําระค<าลงทะเบียนที่ชําระผ<านธนาคารกรุงไทย

ใหนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก ดําเนินการตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด หากไมดําเนินการตามวัน เวลาดังกลาว

จะถือวาสละสิทธิ์

ประกาศ
รายละเอียดค>ากิจการนักศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม>ระดับปริญญาตรี
ประจําปZการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร
---------------------------ชําระผ>านธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี “คณะบริหารธุรกิจ บพิตรฯ กิจการนักศึกษา” ตั้งแต>วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2558
โดยใช5ใบนําฝากที่แนบ
ค<าปฐมนิเทศนักศึกษา
ค<าเสื้อกีฬาสี
ค<าวารสารฯ
ค<ากระเปnาเปoของมหาวิทยาลัยฯ
ค<าพวงกุญแจของมหาวิทยาลัยฯ
รวมทั้งสิ้น

1,000 บาท
220 บาท
70 บาท
600 บาท
100 บาท
1,990 บาท

หมายเหตุ
1. ในการนําเงินเขาบัญชีจะตองเสียค<าธรรมเนียมในการโอนใหกับธนาคาร 10.- บาท โดยกรอกชื่อ – นามสกุล
ของนักศึกษาใหชัดเจน สําหรับรหัสประจําตัวนักศึกษา ใหดูจากรหัสที่ระบุไวในใบแจงการชําระเงินค<าลงทะเบียนของ
ธนาคารกรุงไทย
2. มหาวิทยาลัยฯ ไม<รับชําระเป^นเงินสด
3. ใหนักศึกษานําใบนําฝากส<วนแรกสําหรับนักศึกษา ที่มีลายมือชื่อผูรับเงินและตราประทับของธนาคารไทย
พาณิชยU กลับคืนมาใหมหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัวพรอมกับใบแจงการชําระเงินค<าลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย
ค>าอุปกรณการเรียนและค>าเครื่องแบบนักศึกษา สามารถ Download ได5ที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ ทาง Facebook : ชือเพจ คณะบริ หารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

โปรดสังเกตใบค>ากิจการนักศึกษา ว>าโอนเข5าบัญชีธนาคารชื่อ
“คณะบริหารธุรกิจ บพิตรฯ กิจการนักศึกษา”
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย COM CODE : 0714 สาขาหัวเม็ด (Bill Payment) (10/10)
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เท>านั้น
เอกสารทุกตัวสามารถเริ่ม Download ได5ตั้งแต>วนั ที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2558 และต5องไปนําฝาก
ธนาคาร ตั้งแต> 1 - 5 กรกฎาคม 2558 นําส>วนแรกสําหรับนักศึกษา ถ>ายเอกสารเก็บไว5เปTนหลักฐาน
1 ชุด แล5วนําต5นขั้วกลับคืนมาให5มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา (วันจันทรที่ 6
มิถุนายน 2558)

