แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สาหรับคุณวุฒิ ม.6)
คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เอกสารที่ต้อง Download ประกอบด้วย
-ใบลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย (โปรดลงชื่อ -นามสกุล สาขาวิชาให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการแก้ไข
ทันที จากนั้นให้ดาเนินการตามข้อ 1)
1. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่เพื่อลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th หรือ http://203.158.221.5/
(ไม่ต้องใส่www) โดยสามารถดูขั้นตอนตัวอย่างการกรอกประวัติและลงทะเบียน ได้ที่ https://www.facebook.com/BUABPC/
พิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อไปชาระเงินที่ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 ตามจานวนที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา
ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาใดก็ได้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามฟอร์มที่ Download ตั้งแต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์
2564 โดยธนาคารจะเก็บหลักฐานส่วนที่ 2 ไว้ขอให้นักศึกษานาส่วนที่ 1 ที่ประทับตราและ ลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว
เพื่อสาเนานาส่งไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
2. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก นาหลักฐานต่อไปนี้ไปยื่นรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยส่งไปรษณีย์มาที่
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
ก. สาเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ
ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ
ค. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ขนาด A 4 จานวน 21 ฉบับ
ง. สาเนาใบ ร.บ. ขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ (ปวช.)
สาเนาใบ ร.บ. ขนาด A 4 จานวน 2 ฉบับ (ปวส.)
จ. สาเนาใบนาฝากเงินเข้าธนาคาร ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
ฉ. ใบลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวจริง) Download https://is.gd/JcXyJZ

3. ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) สาหรับคุณวุฒิ ม.6 เท่านั้น ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
4. เปิดภาคการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

** ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564 หากไม่ส่งเอกสาร
ภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
-----------------------------------------------------------รายละเอียดและกาหนดต่างๆ ให้ติดตามได้ดังนี้
1. ทาง http://bua.rmutr.ac.th/
2. ทาง Facebook : ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ หรือพิมพ์
https://www.facebook.com/BUABPC/
3. ทางโทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5350 ,5331 , 5319

ขอให้นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 ของคณะบริหารธุรกิจ
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่รายงานตัวแล้ว ขอให้เข้ากลุ่ม
Line ตาม Link หรือ QR code เพื่อติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
สาหรับนักศึกษาภาคปกติทุกสาขาวิชา
(หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี เทียบโอนรายวิชา)
ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line แสกน QR Code

สาหรับติดหน้าซองไปรษณีย์ไทยเท่านั �น
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
กรุณาส่ง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 022222814 ต่อ 5350
(เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 1 และ รอบโควตา)

แนวปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564
คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รอบ Tcas 1 การรับด้วย Portfolio (สาหรับคุณวุฒิ ม.6)
เอกสารที่ต้อง Download ประกอบด้วย
- ใบลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย (โปรดลงชื่อ – นามสกุล และสาขาวิชาให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการแก้ไขทันที จากนั้นให้ดาเนินการตามข้อ 1)
1. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปฏิบัติติดังนี้
1.1 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ เพือ่ ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ http://reg.rmutr.ac.th (ไม่ต้องใส่ www)
- รหัสผู้ใช้ (User)

= รหัสประจาตัวนักศึกษา ตัวอย่างเช่น 36412034XXX

- รหัสผ่าน (Password) = วันเดือนปีเกิด (DDMMYYYY)
เช่น เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2543 รหัสคือ 01062543 เป็นต้น (หากวันเดือนปีเกิดใช้ไม่ได้ให้ลองใส่รหัสนักศึกษาแทน)
*หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เพจงานทะเบียน https://is.gd/JIJMbb (เพจเฟสบุค งานทะเบียนและฐานข้อมูล
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)*
>> เข้าระบบ >> กรอกประวัตส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน >> กดปุ่มบันทึก >> กดปุ่มถอยกลับ >> กดปุ่มผล
ลงทะเบี ย น >> พิ ม พ์ ใบลงทะเบี ย น (ไฟล์ PDF) เพื่ อ ไปช าระเงิน ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย สาขาใดก็ ได้ ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริมณฑล ตามแบบฟอร์มที่ Download ตั้งแต่วัน ที่ 22 – 26 กุม ภาพั น ธ์ 2564 โดยธนาคารจะเก็บหลั กฐาน
ส่วนที่ 2 ไว้ ขอให้ นั กศึกษาน าส่ วนที่ 1 ที่ป ระทับตราและลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ ว ถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็ น
หลักฐาน 1 ชุด และนาต้นขั้ว (ตัวจริง) นาส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

2. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธ์ (Clearing House) สาหรับคุณวุฒิ ม.6 เท่านั้น
ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
3. ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก นาหลักฐานต่อไปนี้ไปยื่นรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยส่งไปรษณีย์มาที่
ฝ่ายงานวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่อยู่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

สาเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ
รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ขนาด A 4 จานวน 1 ฉบับ
สาเนาแสดงผลการเรียน ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. จานวน 2 ฉบับ
ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตาม ข้อ 1 ที่ได้รับคืนจากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานว่าชาระ
เงินแล้ว

ฉ. ใบลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ (ตั ว จริ ง ) >> https://drive.google.com/file/d/1BlWyp11k0jE7bDr1_JjP8hb56m4A5FU/view?usp=sharing
4. เปิดภาคเรียนการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ วันจันทร์ 21 มิถุนายน 2564

** ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564

หากไม่ส่งเอกสารภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์**
สามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1. Facebook : ชื่อเพจ : งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

2. โทรศัพท์ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5204 , 5105 , 5207
3. https://is.gd/JIJMbb (เพจเฟสบุค งานทะเบียนและฐานข้อมูล บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ที่อยูในการจัดส่งเอกสารรายงานตัว (สาหรับติดหน้าซองไปรษณีย์ไทยเท่านั � น)
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
ที่อยู่ผู้ส่ง
สาขาวิชาที่รายงานตัว.............................................................................
ชื่อ................................................นามสกุล...............................................
ที่อยู่...........................................................................................................
สาหรับแปะซองไปรษณีย์
...................................................................................................................
...................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................................

ที่อยู่ผู้รับ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย (คณะศิลปศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-222-2814 ต่อ 5207
(เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ Tcas 1 การรับด้วย Portfolio สาหรับคุณวุฒิ ม.6)

