ประกาศ
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
นักศึกษาสอบคัดเลือกรอบรับตรง คณะบริหารธุรกิจ โปรดรายงานตัว ณ ห1องที่ระบุ ดังนี้
ระดับ
วิชาเอก
ห1องอาคาร/ชั้น
040 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
358 ชั้น 5 อาคาร
115 ป
041 การตลาด
ปริญญาตรี4 ป
042 การจัดการ-การจัดการทั่วไป
359 ชั้น 5 อาคาร
043 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
115 ป
044 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ปริญญาตรี
074 การบัญชี
358 ชั้น 5 อาคาร
4 ป เทียบโอนรายวิชา
115 ป

โปรดจัดเตรียมเอกสารให1พร1อม และรายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
หากไม9มารายงานตัวตามกําหนด ถือว9าสละสิทธิ์
นักศึกษาใหม9สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรอบเพิ่มเติม สนใจเข1ารับการอบรม
"การเตรียมความพร1อมให1นักศึกษาก9อนการเรียน"
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น. (ไม9มีค9าใช1จ9าย)
ให1นักศึกษาลงชื่อเข1ารับการอบรมได1ที่
http://www.zp9697.tld.122.155.18.18.no-domain.name/

แนวปฏิบัติของผู1ได1เข1าศึกษาต9อระดับปริญญาตรี
ประจําปUการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1. กรอกประวัตินักศึกษาใหม4เพื่อลงทะเบียนผ4านหน8าเว็บ http://reg.rmutr.ac.th หรือ http://203.158.221.5/
(ไม4ต8องใส4www) โดยสามารถดูขั้นตอนตัวอย4างการกรอกประวัติและลงทะเบียน ได8ที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
พิมพNใบลงทะเบียนเพื่อไปชําระเงินที่ธนาคาร 19 – 25 พฤษภาคม 2559 ตามจํานวนที่ระบุไว8ในแต4ละสาขาวิชา
ผ4านธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาใดก็ได8 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามฟอรNมที่Download ตั้งแต4วันที่
19 – 25 พฤษภาคม 2559 โดยธนาคารจะเก็บหลักฐานส4วนที่ 2 ไว8ขอให8นักศึกษานําส4วนที่ 1 ที่ประทับตราและลงลายมือชื่อ
เจ8าหน8าที่ธนาคารแล8ว ถ4ายเอกสารเก็บไว8เปZนหลักฐาน 1 ชุด และนําต8นขั้ว (ตัวจริง) มายื่นในวันรับรายงานตัวตัว
(วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559)
2. พิมพNใบค4ากิจการนักศึกษา ได1ที่เว็บhttp://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
โดยชําระผ4านธนาคารไทยพาณิชยN จํากัด สาขาใดก็ได8ใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชื่อบัญชี “คณะบริหารธุรกิจ บพิตรฯ
กิจการนักศึกษา”ตามแบบฟอรNมที่แนบ ตั้งแต4 19 – 25 พฤษภาคม 2559 นําส4วนแรกสําหรับนักศึกษา ถ4ายเอกสารเก็บไว8
เปZนหลักฐาน 1 ชุด แล8วนําต8นขั้วกลับคืนมาให8มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา (วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559)
3. พิมพNใบ”ค4าเครื่องหมายและอุปกรณNนักศึกษา” ได8ที่เว็บ ได8ที่เว็บ http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ
http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/ ตั้งแต4 19 – 25 พฤษภาคม 2559 โดยชําระผ4าน ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได8ในเขต
กรุงเทพฯและ ปริมณฑล ชื่อบัญชี “ค4ากิจกรรม กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ” นําส4วนแรก สําหรับนักศึกษา ถ4ายเอกสาร
เก็บไว8เปZนหลักฐาน 1 ชุด แล8วนํา ต8นขั้วกลับคืนมาให8มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว (วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559)
4. วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. นําหลักฐานต4อไปนี้ไปยื่นรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปZน
นักศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ก. สําเนาทะเบียนบ8าน ขนาด A 4 จํานวน 2 ฉบับ
รับรองสําเนาถูกต8องทุกฉบับ
ข. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ
ค. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ8ามี) ขนาด A 4 จํานวน 3 ฉบับ
ง. สําเนาใบ ร.บ. ขนาด A 4 จํานวน 2 ฉบับ
จ. ใบนําฝากเงินเข8าธนาคาร ค4าลงทะเบียนนักศึกษาใหม4, ค4ากิจการนักศึกษาและค4าอุปกรณNและเครื่องแบบ
นักศึกษา ตามข8อ 1 ข8อ 2 และข8อ 3 ที่ได8รับคืนจากธนาคารเพื่อเปZนหลักฐานว4าชําระเงินแล8ว
4. กําหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาและเอ็กซเรย วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559
5. เข1าร9วมกิจกรรมสานสายใยสู9รั้วบพิตรฯ จะแจ8งให8ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได8ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
6. เข1าร9วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม9 จะแจ8งให8ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได8ที่เว็บ www.rmutr.ac.th
7. เข1าร9วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาย9อย เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
จะแจ8งให8ทราบในภายหลัง สามารถติดตามได8ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
8. นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนได8จากบอรNดด8านหน8าวิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ จะแจ8งให8ทราบในภายหลัง
สามารถติดตามได8ที่เว็บคณะบริหารธุรกิจ
9. เปcดภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ การชําระเงินค4ากิจการนักศึกษาผ4านธนาคารไทยพาณิชยN ในช4องรหัสประจําตัวนักศึกษาให8ใส4หมายเลข
ประจําตัวนักศึกษา โดยดูรหัสประจําตัวนักศึกษาได8จากใบชําระค4าลงทะเบียนที่ชําระผ4านธนาคารกรุงไทย

ค9าอุปกรณการเรียนและค9าเครื่องแบบนักศึกษา สามารถ Download ได1ที่
http://www.bpc.rmutr.ac.th/news_cats.php หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/

เอกสารทุกตัวสามารถเริ่ม Download ได1ตั้งแต9วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2559
และต1องไปนําฝากธนาคาร ตั้งแต9วันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2559 นําส9วนแรก
สําหรับนักศึกษา ถ9ายเอกสารเก็บไว1เปbนหลักฐาน 1 ชุด แล1วนําต1นขั้วกลับคืนมาให1
มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัว ทุกสาขาวิชา (วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559)
<<<<<<(ผู1ได1รับการคัดเลือกไม9มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ระบุ ถือว9าสละสิทธิ์)>>>>>>>
สําหรับกําหนดการอื่น ๆ จะแจ8งให8ทราบภายหลัง หรือติดตามจาก http://www.bpc.rmutr.ac.th
สามารถดูรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจได1ที่ :
1. ทาง http://www.bpc.rmutr.ac.th หรือ http://www.bpc.rmutr.ac.th/bua/
2. ทาง Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทรN หรือพิมพN
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 รN /
1409076915987074?fref=ts
3. ทางโทรศัพทN 02-222-2814 ต4อ 5330 , 5319,5350
หมายเหตุ
1. ในการนําเงินเข8าบัญชีจะต8องเสียค4าธรรมเนียมในการโอนให8กับธนาคาร 10.- บาท โดยกรอกชื่อ – นามสกุล
ของนักศึกษาให8ชัดเจน สําหรับรหัสประจําตัวนักศึกษา ให8ดูจากรหัสที่ระบุไว8ในใบแจ8งการชําระเงินค4าลงทะเบียนของ
ธนาคารกรุงไทย
2. มหาวิทยาลัยฯ ไม4รับชําระเปZนเงินสด
3. ให8นักศึกษานําใบนําฝากส4วนแรกสําหรับนักศึกษา ที่มีลายมือชื่อผู8รับเงินและตราประทับของธนาคารไทย
พาณิชยN กลับคืนมาให8มหาวิทยาลัยฯ ในวันรายงานตัวพร8อมกับใบแจ8งการชําระเงินค4าลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

