
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา 
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  คณะบริหารธุรกิจ 
และ 

บริษัท  เซ็นทรัล รีเทล  คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล   
คอร์ปอเรชั่น จํากัด  ได้จัดโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษา      
เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีก (Young Professional Retailer)”  โดยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล      
คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฟรี) ตลอดหลักสูตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และในระหว่างเรียน จะมีรายได้จากการฝึกงานกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด        

ผู้ ได้ รับทุนการศึกษา  จะได้ ศึกษาต่อ  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ            
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 2555 นี้   
 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเพ่ือขอรับทุน 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษา (หรือ กําลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6        
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.5 

2. อายุ 18 - 25 ปี บริบูรณ์ 
 
หลักฐานการสมัครสอบเพ่ือขอรับทุน 

1. ใบสมัครของโครงการฯ Download ได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/ หรือรับใบสมัครได้ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 ในวันเวลาทําการ 

2. ใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด (ฉบับรับรองจากสถานศึกษา) 
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง, ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นดํา, สวมเสื้อเชิ้ต ถ่ายไว้ไม่เกิน     

6 เดือน  จํานวน 1 รูป (เพื่อติดในใบสมัคร) 
 

*** หลักฐานดังกล่าวใช้สําหรับการสมัครสอบเพ่ือขอรับทุนเท่านั้น  
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ข้อปฏิบัติผู้สมัครสอบเพ่ือขอรับทุน 
1.   กําหนดรับสมัครสอบเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม – 18 เมษายน  2555 
2. ย่ืนใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ               

คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) หรือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด ศูนย์บริการการศึกษา  ในวันเวลาทําการ 

3. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับทุน ในวันที่ 20 เมษายน 2555  
 ดูได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/ 
4. สอบข้อเขียน ในวันที่ 24  เมษายน  2555 
5. ประกาศผลสอบข้อเขียน  ในวันที่ 26 เมษายน  2555 
6. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2555   
7. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2555 

 
ตารางสอบคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี 
สอบวันที่ 24 เมษายน  2555 

เวลาสอบ คะแนนเต็ม รหัสวิชา วิชาที่สอบ 
09.00-12.00 น. 150 888003 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
13.15-14.15 น. 50 777002 ภาษาไทย-สังคม 
14.30-16.30 น. 100 999003 ความถนัดทางวิชาชีพ 

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใชเ้ครื่องคาํนวณ ,โทรศัพท์มือถือและไม้บรรทดัที่มีสูตรทุกประเภทเข้าห้องสอบ 
 

รายละเอียดวิชาที่สอบ คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี 

รหัสวิชา / ช่ือวิชา รายละเอียดวิชาที่สอบ 
(999003) 

ความถนัดทางวิชาชีพ 
ความถนัดและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อการตัดสินใจทาง 
ธุรกิจ ข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ และ 
การใช้เหตุผลความถนัด ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ การใช้เหตุผล 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา การใช้ข้อมูลจากตารางและแผนภูมิ 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
คณะบริหารธุรกิจ 
โทร. 02-2879670 , 02-2879673 

                             หรือ 
บริษัท เซ็นทรัล  รีเทล  คอร์ปอเรชั่น จํากัด  
ศูนย์บริการการศึกษา  โทร. 02-1018028-30 
 

******************* 



 
 
 
 

วันที่สมัคร.......................................................... 

สถานท่ีต้องการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 
สาขาทีส่ามารถปฏิบัติงานได้   (โปรดทําเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความท่ีสามารถฝึกงานได้) 
 โซนกลางเมือง : สุขุมวิท   ชิดลม   เซ็นทรัลเวล์ิด   พระราม 9 
 โซนบางนา : บางนา   ศรีนครนิทร์    บางพลี 
 โซนพระราม 3 : สีลม   บางรัก   พระราม 3   สาทร  บางคอแหลม  ยานนาวา 
 โซนธนบุรี : ปิ่นเกล้า   วังบรูพา   ลาดหญ้า  บางแค   พระราม 2   เพชรเกษม   บางบัวทอง 
 โซนลาดพร้าว : ลาดพร้าว   บางกะปิ  รตันาธเิบศร์  แจ้งวัฒนะ  รามอินทรา  แฟชั่นไอร์แลนด์  รังสิต 
 ทุกโซน 

 
 
 

รูปถ่ายขนาด 
1.5 หรือ  2 น้ิว 

 

เชื้อชาติ.................  สัญชาติ................... 
ศาสนา ................................................... 
น้ําหนัก.................  ส่วนสูง ....................

 

นาย / นางสาว ชื่อ.....................................................  สกุล........................................................ 
Mr. / Miss Name…………………………………….. Surname……………………………………….………… 
วันเดือนปีเกิด.....................................  อาย.ุ.............. ปี  ภูมิลําเนา ...........................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่ตดิต่อได.้................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์................  เบอรโ์ทรศัพท์บ้าน.........................  เบอร์โทรมือถอื.......................... 
สถานภาพทางทหาร       เกณฑ์ทหารแลว้           จะเกณฑ์ทหารในปี......................... 
                               ได้รับการยกเว้นเพราะ.................................................................. 

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ.... 
  บ้านบิดา-มารดา 
  บ้านเช่า/หอพัก 
  บ้านตนเอง 
  อื่นๆ........................................... 

 

ชื่อ-สกุล บิดา.........................................................................................เชื้อชาต.ิ.......................  สัญชาติ.....................  ศาสนา.................... 
  เสียชีวิต       ยังมีชีวติ  อาชีพ.....................................  สถานที่ทํางาน....................................................... โทร........................ 

ชื่อ-สกุล มารดา.....................................................................................เชือ้ชาติ........................  สัญชาติ.....................  ศาสนา.................... 
  เสียชีวิต       ยังมีชีวติ  อาชีพ.....................................  สถานที่ทํางาน....................................................... โทร........................ 

 

ประวัติการศึกษา (วุฒิการศกึษาสูงสุด 2 อันดับสุดท้าย) 
ชื่อสถาบัน จบปี พ.ศ. วุฒิได้รับ สาขาวิชา GPA 

     
     
 

รายชื่อบคุคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ความสัมพันธ ์ สถานที่ติดต่อ โทร. 

     
     
 

ท่านทราบข่าวการรับสมัครโครงการ “Young Professional Retailer”  จาก .............................................................................................. 
ท่านมีโรคเรือ้รงั/โรคประจําตวัหรือไม่                  ไม่มี               มี    คือ.................................................................................... 
ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือคดีแพง่หรอืไม่    ไม่เคย             เคย  คือ .................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความในใบสมัคร รวมถึงเอกสารที่ให้ไว้ท้ังหมดไม่เป็นความจริง 
ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับการให้ทุนการศึกษาข้าพเจ้าได้ทันที  โดยข้าพเจ้ายินดีคืนเงินทุนการศึกษาท่ีได้รับไปแล้วท้ังหมดแก่บริษัทฯ จนครบจํานวน 
 
 

ลายมือช่ือผู้สมัคร........................................................... 
วันที่สมัคร...................................................................... 

หลักฐานการสมัครสอบ 
  ใบสมัครสอบของโครงการฯ พรอ้มติดรปูถ่าย 
  ใบแสดงผลการศึกษา    สําเนาบัตรประชาชน 

ลงช่ือผู้รบัสมัครสอบ................................ 
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