ประกาศ
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
นักศึกษาสอบคัดเลือกรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ โปรดรายงานตัว ณ ห้องที่ระบุ ดังนี้
ระดับ
วิชาเอก
ห้องอาคาร/ชั้น
039 การบัญชี
040 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
041 การตลาด
042 การจัดการ-การจัดการทั่วไป
ลานบพิตรสราญ
043 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
100 ปี
044 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ชั้น 5
045 บริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน)
104 การตลาด (โครงการเซ็นทรัลฯ)
ปริญญาตรี
074 การบัญชี
4 ปี เทียบโอนรายวิชา

โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
หากไม่มารายงานตัวตามกําหนด ถือว่าสละสิทธิ์

แนวปฏิบตั ิของผู้ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่เพื่อลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ http://reg.rmutr.ac.th หรือ http://203.158.221.5/
(ไม่ต้องใส่www) โดยสามารถดูขั้นตอนตัวอย่างการกรอกประวัติและลงทะเบียน ได้ที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคาร 11 – 18 เมษายน 2559ตามจํานวนที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
ผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาใดก็ได้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามฟอร์มที่Download ตั้งแต่วันที่
11 – 18 เมษายน 2559 โดยธนาคารจะเก็บหลักฐานส่วนที่ 2 ไว้ขอให้นักศึกษานําส่วนที่ 1 ที่ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และนําต้นขั้ว (ตัวจริง) มายื่นในวันรับรายงานตัวตัว
(วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559)
2. พิมพ์ใบค่ากิจการนักศึกษา ได้ที่เว็บhttp://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
โดยชําระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด สาขาใดก็ได้ใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชื่อบัญชี “คณะบริหารธุรกิจ บพิตรฯ
กิจการนักศึกษา”ตามแบบฟอร์มที่แนบ ตั้งแต่ 11 – 18 เมษายน 2559 นําส่วนแรกสําหรับนักศึกษา ถ่ายเอกสารเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 1 ชุด แล้วนําต้นขั้วกลับคืนมาให้มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา (วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559)
3. พิมพ์ใบ”ค่าเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา” ได้ที่เว็บ ได้ที่เว็บ http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/ ตั้งแต่ 11 – 18 เมษายน 2559 โดยชําระผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในเขต กรุงเทพฯ
และ ปริมณฑล ชื่อบัญชี “ค่ากิจกรรม กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ” นําส่วนแรก สําหรับนักศึกษา ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 1 ชุด แล้วนํา ต้นขั้วกลับคืนมาให้มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว (วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559)
4. วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. นําหลักฐานต่อไปนี้ไปยื่นรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ก. สําเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A 4 จํานวน 2 ฉบับ
ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ
ง. สําเนาใบ ร.บ. ขนาด A 4 จํานวน 2 ฉบับ
จ. ใบนําฝากเงินเข้าธนาคาร ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่, ค่ากิจการนักศึกษาและค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบ
นักศึกษา ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ที่ได้รับคืนจากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานว่าชําระเงินแล้ว
5. กําหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาและเอ็กซเรย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
6. เข้าร่วมกิจกรรมสานสายใยสู่รั้วบพิตรฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
7. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บ www.rmutr.ac.th
8. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาย่อย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
9. นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได้จากบอร์ดด้านหน้าวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
สามารถติดตามได้ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
10. เปิดภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ การชําระเงินค่ากิจการนักศึกษาผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ในช่องรหัสประจําตัวนักศึกษาให้ใส่หมายเลข
ประจําตัวนักศึกษา โดยดูรหัสประจําตัวนักศึกษาได้จากใบชําระค่าลงทะเบียนที่ชําระผ่านธนาคารกรุงไทย

ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักศึกษา สามารถ Download ได้ที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/

เอกสารทุกตัวสามารถเริ่ม Download ได้ตั้งแต่วนั ที่ 11-18 เมษายน 2559 และ
ต้องไปนําฝากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2559 นําส่วนแรกสําหรับ
นักศึกษา ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด แล้วนําต้นขั้วกลับคืนมาให้
มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา (วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559)
<<<<<<(ผู้ได้รบั การคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาทีร่ ะบุ ถือว่าสละสิทธิ์)>>>>>>>
สําหรับกําหนดการอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือติดตามจาก http://www.bpc.rmutr.ac.th
สามารถดูรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจได้ที่ :
1. ทาง http://www.bpc.rmutr.ac.th หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
2. ทาง Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ หรือพิมพ์
www.facebook.com/pages/ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ -บ พิ ต ร พิ มุ ข -จั ก ร ว ร ร ดิ -ม ท ร รั ต น โ ก สิ น ท ร์ /
1409076915987074?fref=ts
3. ทางโทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5330 , 5319,5350
หมายเหตุ
1. ในการนําเงินเข้าบัญชีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับธนาคาร 10.- บาท โดยกรอกชื่อ – นามสกุล
ของนักศึกษาให้ชัดเจน สําหรับรหัสประจําตัวนักศึกษา ให้ดูจากรหัสที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนของ
ธนาคารกรุงไทย
2. มหาวิทยาลัยฯ ไม่รับชําระเป็นเงินสด
3. ให้นักศึกษานําใบนําฝากส่วนแรกสําหรับนักศึกษา ทีม่ ลี ายมือชื่อผู้รับเงินและตราประทับของธนาคารไทย
พาณิชย์ กลับคืนมาให้มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัวพร้อมกับใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

ประกาศ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบรับตรง)
โปรดมารายงานตัวใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ระดับ

สาขาวิชา

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (046)
4 ปี
ภาษาญี่ปุ่น (047)

สถานที่รายงานตัว
ณ ลานบพิตรสราญ
อาคาร 100 ปี ชั้น 5

ภาษาจีน (048)
หมายเหตุ : โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
หากไม่มารายงานตัวตามกําหนด ถือว่าสละสิทธิ์

แนวปฏิบัติของผู้ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจําปีการศึกษา 2559
คณะศิลปศาสตร์ พื้นทีบ่ พิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกระบบรับตรง ปฎิบัติดังนี้
1.1 กรอกประวั ติ นั ก ศึก ษาใหม่เ พื่ อ ลงทะเบี ยนผ่ า นหน้ า เว็ บ
http://reg.rmutr.ac.th
หรื อ
http://203.158.221.5/
(ไม่ต้องใส่ www) โดยสามารถดูขั้นตอนตัวอย่างการกรอกประวัติและลงทะเบียน ได้ที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
Facebook : ชื่อเพจ คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2559 โดย
ธนาคารจะเก็บหลักฐานส่วนที่ 2 ไว้ขอให้นักศึกษานําส่วนที่ 1 ที่ประทับตราและลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว
ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็น หลักฐาน 1 ชุด และนําต้นขั้ว (ตัวจริง) มายื่นในวันรับมอบตัว (วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559)
1.2 พิมพ์ใบค่ากิจการนักศึกษา, ค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบนักศึกษา ได้ที่เว็บ
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://foala.rmutr.ac.th หรือ
Facebook : ชื่อเพจ คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
เพื่อไปชําระทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2559 โดยธนาคารจะเก็บ
หลักฐานส่วนที่ 2 ไว้ขอให้นักศึกษานําส่วนที่ 1 ที่ประทับตราและลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วถ่ายเอกสารเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 1 ชุด และนําต้นขั้ว (ตัวจริง) มายื่นในวันรับมอบตัว (วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559)
2. กําหนดการรายงานตัวนักศึกษารับตรงและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
(วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559) เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้ดําเนินการดังนี้
2.1 หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมมา ประกอบด้วย
 สําเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A 4 จํานวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
 สําเนาแสดงผลการเรียน ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. จํานวน 2 ฉบับ ทุกหน้าลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้องทุกฉบับ
 ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 ที่ชําระผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วตาม
คําชี้แจงในข้อ 1.1 และ 1.2 (ไม่รับชําระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด)
2.2 ตรวจสอบรายชื่อ ชั้นเรียน และห้องรายงานตัวที่บอร์ด และพบอาจารย์เพื่อรายงานตัว ณ ห้องที่ระบุ
3. กําหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาและเอ็กซเรย์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
<<<<<<<<<<<<<<<<( ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ไ ม่ ม า ร า ย ง า น ตั ว ต า ม วั น เ ว ล า ที่ ร ะ บุ ถื อ ว่ า ส ล ะ
สิทธิ์)>>>>>>>>>>>>>>>>>>
สําหรับกําหนดการอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือติดตามจาก http://www.bpc.rmutr.ac.th

สามารถดูรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
1. ทาง Website คณะศิลปศาสตร์ : http://foala.rmutr.ac.th
2. ทาง Facebook :ชื่อเพจคณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิหรือพิมพ์
https://www.facebook.com/foalabpc
3. ทางโทรศัพท์ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5204,5105
***ในวันปฏิบัติราชการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -16.30 น

