
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้มอบทุนการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (ฟรี) ตลอด
หลักสูตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา  และในระหว่างเรียน จะมีรายได้จากการฝึกงานกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    ผู้ได้รับทุนการศึกษา  จะได้ศึกษาต่อ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 2558 นี้   

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน 
1. หลักสูตร 4 ปี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา (หรือ ก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย)  ระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 6  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5 
2. อายุ 18 - 25 ปี บริบูรณ์ 

หลักฐานการสมัครสอบเพื่อขอรับทุน 
1. ใบสมัครของโครงการฯ Download ได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/  หรือรับใบสมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 ในวันเวลาท าการ 
2. ใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด (ฉบับรับรองจากสถานศึกษา) (5 ภาคเรียนการศึกษา) 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. รูปถ่ายขนาด  1 หรือ 2 นิ้ว หน้าตรง, ไม่สวมหมวก , ไม่สวมแว่นด า , สวมเสื้อเชิ้ต  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน  

จ านวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 2 รูป) 
5. ค่าระเบียบการสมัครสอบ จ านวน 300.- บาท  

 
 
 

ต่อด้านหลัง 
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บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้มอบทุนการศึกษา  ระดับปริญญาตรี (ฟรี) ตลอด
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คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 2558 นี้   

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน 
3. หลักสูตร 4 ปี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา (หรือ ก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย)  ระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 6  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.5 
4. อายุ 18 - 25 ปี บริบูรณ์ 

หลักฐานการสมัครสอบเพื่อขอรับทุน 
6. ใบสมัครของโครงการฯ Download ได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/  หรือรับใบสมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 ในวันเวลาท าการ 
7. ใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด (ฉบับรับรองจากสถานศึกษา) (5 ภาคเรียนการศึกษา) 
8. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
9. รูปถ่ายขนาด  1 หรือ 2 นิ้ว หน้าตรง, ไม่สวมหมวก , ไม่สวมแว่นด า , สวมเสื้อเชิ้ต  ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน  

จ านวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 2 รูป) 
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ข้อปฏิบัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน 

1. ก าหนดรับสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ   คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 (พ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) หรือ บริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ศูนย์บริการการศึกษา  ในวันเวลาท าการ  ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 
วันที่ 17 เมษายน  2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 

2. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือขอรับทุน ในวันอังคารที่ 21 เมษายน  2558  ดูได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/ 
3. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย (ช่วงเช้า) และทดสอบเชิงปฏิบัติกับทางบริษัทฯ 

(ช่วงบ่าย)  ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 
4. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 28 เมษายน  2558 
5. สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯ  (ก าหนดการจะแจ้งวันอังคารที่ 28 เมษายน  2558) 
6. ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา (ก าหนดการจะแจ้งวันอังคารที่ 28 เมษายน  2558) 

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
คณะบริหารธุรกิจ   โทร. 02-2879670 , 02-2879673 , (มือถือ) 091-881-1928 (คุณดาว) ,  
090-243-5309 (คุณเปิ้ล) หรอื บริษัท เซ็นทรัล  รีเทล  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    
ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 02-1018028-30  

****************** 
ตารางสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 เมษายน  2558 

ตารางสอบคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หมายเหตุ 
เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ 

09.00-12.00 น. 888003 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
 777002 ภาษาไทย-สังคม  
  สอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย  

13.00 เป็นต้นไป  ทดสอบเชิงปฏิบัติกับทางบริษัทฯ  

หมายเหตุ  1.  ไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองค านวณ ,โทรศัพท์มือถือและไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกประเภทเข้าห้องสอบ 
              2.  ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบแต่อย่างใด  

  3.  ผู้สมัครสอบ จะต้องผ่านการสอบข้อเขียน ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย  และผ่านการทดสอบเชิง
ปฏิบัติกับทางบริษัท จึงจะมีสิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทเพ่ือรับทุนการศึกษาต่อไป   

 
การจัดการเรียนการสอน  :  ตามแผนการเรียนของโครงการ จันทร์ - ศุกร์ 
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ข้อปฏิบัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน 

7. ก าหนดรับสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ   คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 (พ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) หรือ บริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ศูนย์บริการการศึกษา  ในวันเวลาท าการ  ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 
วันที่ 17 เมษายน  2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 

8. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือขอรับทุน ในวันอังคารที่ 21 เมษายน  2558  ดูได้ที่ www.bu.rmutk.ac.th/ 
9. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย (ช่วงเช้า) และทดสอบเชิงปฏิบัติกับทางบริษัทฯ 

(ช่วงบ่าย)  ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 
10. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 28 เมษายน  2558 
11. สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯ  (ก าหนดการจะแจ้งวันอังคารที่ 28 เมษายน  2558) 
12. ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา (ก าหนดการจะแจ้งวันอังคารที่ 28 เมษายน  2558) 

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
คณะบริหารธุรกิจ   โทร. 02-2879670 , 02-2879673 , (มือถือ) 091-881-1928 (คุณดาว) ,  
090-243-5309 (คุณเปิ้ล) หรอื บริษัท เซ็นทรัล  รีเทล  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด    
ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 02-1018028-30  
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ตารางสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 เมษายน  2558 

ตารางสอบคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หมายเหตุ 
เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาท่ีสอบ 

09.00-12.00 น. 888003 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
 777002 ภาษาไทย-สังคม  
  สอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย  

13.00 เป็นต้นไป  ทดสอบเชิงปฏิบัติกับทางบริษัทฯ  

หมายเหตุ  1.  ไม่อนุญาตให้ใช้เคร่ืองค านวณ ,โทรศัพท์มือถือและไม้บรรทัดที่มีสูตรทุกประเภทเข้าห้องสอบ 
              2.  ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบแต่อย่างใด  

  3.  ผู้สมัครสอบ จะต้องผ่านการสอบข้อเขียน ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย  และผ่านการทดสอบเชิง
ปฏิบัติกับทางบริษัท จึงจะมีสิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทเพ่ือรับทุนการศึกษาต่อไป   

 
การจัดการเรียนการสอน  :  ตามแผนการเรียนของโครงการ จันทร์ - ศุกร์ 
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