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ระเบียบการสมัครสอบคดัเลือกเข้าศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์ วทิยาลยัทันตแพทยศาสตร์ 

และวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต รอบ มรส.1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ข้อปฏิบัติในการสมัครสอบ 

1. การคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 และผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบติัในการเขา้ศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตตามเง่ือนไขการสมคัรของสาขาท่ีตนเอง
สมคัรทุกประการ  

2. ผูส้มคัรจะตอ้งสมคัรสอบผา่นเวบ็ไซต ์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ เท่านั้น โดยผูส้มคัรจะตอ้ง
กรอกขอ้มูลจริงรวมไปถึงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรต่างๆและเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนด
ไว ้ทั้งน้ีหากขาดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือขอ้ความท่ีกรอกเป็นเทจ็ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธ์ิในการเขา้ศึกษา 
และผูส้มคัรไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าสมคัรสอบคดัเลือกไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

3. ผูส้มคัรจะตอ้งด าเนินการสมคัรและช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น 
โดยช าระเงินดว้ยการสแกน QR CODE ผา่น Mobile Banking เท่านั้น ไม่สามารถช าระเงินผา่นตู ้ATM 
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใดๆได ้

4.กรณีท่ีผูส้มคัรช าระค่าสมคัรแลว้ จะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงคณะ สาขา หรือ อนัดบัใดๆ ทั้งส้ิน 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าสมคัรทุกกรณี 

5.กรณีท่ีเกิดความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากผูส้มคัร จะถือวา่ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัในการสมคัร และ
ผูส้มคัรจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน 

6.ผูส้มคัรจะตอ้งติดตามข่าวสารและก าหนดการต่างๆ ท่ีประกาศจากเวบ็ไซตห์ลกัของมหาวิทยาลยั 
www.rsu.ac.th หรือ โซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่  

LINE OFFICIAL : @rsu.rangsit  หรือ FB : https://www.facebook.com/rangsituniversity มหาวิทยาลยัจะไม่
รับผดิชอบขอ้มูลข่าวสารท่ีมาจากแหล่งเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 

7.ในกรณีอ่ืนๆนอกเหนือจากประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการอ านวยการสอบ และ
ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัส้ินสุด 

 

 

https://admissiononline.rsu.ac.th/%20เท่านั้น
http://www.rsu.ac.th/
https://www.facebook.com/rangsituniversity
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มหาวิทยาลยัรังสิต 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565 
(สมัครสอบคดัเลือกเข้าศึกษา แพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบท่ี 1) 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564  - 7 มกราคม 2565 
 

สาขาวชิาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดงันี ้

ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 4 อนัดับโดย วทิยาลยัแพทยศาสตร์ สามารถเลือกได้เพยีง 1 โรงพยาบาลเท่าน้ัน  

คณะวทิยาลยั รหัส
คณะ 

สาขาวชิา สอบ
ข้อเขียน 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคดัเลือก ก าหนด GPA. 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี) ✓  ม.6 ไม่ก าหนดโปรแกรมการศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

ไม่ก าหนด 

 1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน) ✓  ม.6 ไม่ก าหนดโปรแกรมการศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

ไม่ก าหนด 

 1205 สาขาแพทยศาสตร์ (รพ.นพรัตนราชธานี) ✓  ม.6 ไม่ก าหนดโปรแกรมการศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

ไม่ก าหนด 

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (Bilingual) ✓  ม.6 สายวิทยฯ์ - คณิตฯ ไม่ก าหนด 
วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ 0501 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ✓  ม.6 สายวิทยฯ์ - คณิตฯ ไม่ก าหนด 
 0504 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ✓  ม.6 สายวิทยฯ์ - คณิตฯ ไม่ก าหนด 

 

*ผูส้มคัรสอบเขา้วิทยาลยัแพทยศาสตร์ จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผูท่ี้เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นตน้ไป) 

รายวชิาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก 

รายวชิา รหัสวชิา จ านวน 
(ข้อ) 

คะแนนเต็ม เกณฑ์ขั้นต ่า 
 (เฉพาะสาขาแพทยศาสตร์) 

เวลา 

ภาษาองักฤษ 01 50 100 ไม่นอ้ยกวา่ 40 คะแนน 09.00-10.00 น. 
คณิตศาสตร์ 02 30 100 ไม่นอ้ยกวา่ 40 คะแนน 10.15-12.15 น. 
เคมี,ชีววทิยา 03 100 200 คะแนนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 70 คะแนน 13.30-16.30 น. 
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อตัราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 4 อนัดับโดย วทิยาลยัแพทยศาสตร์ สามารถเลือกได้เพยีง 1 โรงพยาบาลเท่าน้ัน  

• ค่าธรรมเนียมในการสมคัร 300 บาท ถา้สมคัรเพียงอนัดบัเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบเพิม่อนัดบั 

• ถา้เพิ่มอนัดบัท่ี 2 ตอ้งเพิ่มค่าสมคัรสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 800 บาท 

• ถา้เพิ่มอนัดบัท่ี 3 ตอ้งเพิ่มค่าสมคัรสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,300 บาท 

• ถา้เพิ่มอนัดบัท่ี 4 ตอ้งเพิ่มค่าสมคัรสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,800 บาท    

 

 

ปฏิทินการด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 

ก าหนดการ รายละเอยีด ผู้ด าเนินการ 
1 ต.ค. 64   
– 7 ม.ค. 65 

สมคัรสอบคดัเลือกผา่นระบบ
ออนไลนh์ttps://admissiononline.rsu.ac.th/ 

ผูส้มคัร 

11 ม.ค. 65 ประกาศรายช่ือผูส้มคัรสอบคดัเลือก หอ้งสอบ เลขท่ีนัง่สอบ  
และขอ้ปฏิบติัในการเขา้สอบ รอบท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นตน้ไป 

ผา่นทาง www2.rsu.ac.th 

มหาวิทยาลยั 

15 ม.ค. 65 สอบคดัเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยั 
18 ม.ค. 65 ประกาศผลสอบคดัเลือก รอบท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.  

ผา่นทางเวบ็ไซต ์www2.rsu.ac.th  
หรือโทรสอบถามผลการสอบคดัเลือกไดท่ี้ (02)791-5500 

*ผู้ท่ีมรีายช่ือสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องท าการทดสอบความถนัด
ทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ในล าดับต่อไป โดยวันและเวลา จะแจ้ง

ให้ทราบในวันประกาศผลสอบ* 

มหาวิทยาลยั 

 

  

 

 

ปฏิทินการด าเนินการรับสมคัร อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ผูส้มคัรจะตอ้งศึกษาและติดตาม

ก าหนดการข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประกาศจากเวบ็ไซต ์www2.rsu.ac.th 
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➢ ขั้นตอนการย่ืนสมัครสอบคดัเลือกเข้า วทิยาลยัแพทยศาสตร์ วทิยาลยัทันตแพทย์ศาสตร์ 
และวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ รอบ มรส.1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

1. ผูส้มคัรสอบศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาค

การศึกษา S/2565 อยา่งละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www2.rsu.ac.th  

 

2. เขา้ระบบสมคัรสอบออนไลน์ ไดท่ี้เว็บไซต์  https://admissiononline.rsu.ac.th/ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้มูล 

และเอกสารส าคญัในการสมคัรสอบโดยละเอียดอีกคร้ัง 

เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ระบบ มีดงัน้ี 

(1) ไฟลส์ าเนาแสดงผลการเรียน 

(a) ผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ใชใ้บแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบรับรองการศึกษา 

(ปพ.7) 

(b) ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ใชใ้บแสดงผลการเรียนระดบัชั้น ม.6 หรือ 

เทียบเท่า ฉบบัสมบูรณ์เท่านั้น 

(2) ไฟลส์ าเนาบตัรประชาชน 

(3) ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง 

 

3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร ผา่นการสแกน QR Code ดว้ย Mobile Banking (300 บาท)  
*กรณีท่ีสมคัรสอบคดัเลือกมากกวา่ 1 อนัดบั อนัดบั 2 เป็นตน้ไป เพ่ิมอนัดบัละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 4 อนัดบั 

 
4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบติัผูส้มคัรสอบ พร้อมแจง้ผลกลบัไปยงั E– Mail ของท่านภายใน 24 

ชม. หากไม่ได้รับ E-Mail แจ้งผลตอบกลบัไป กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือพมิพ์ register@rsu.ac.th 
ที่ช่องค้นหา 
 

5. เม่ือไดรั้บ E-Mail แจง้ผลแลว้ ถือเป็นอนัเสร็จส้ินการสมคัร ใหผู้ส้มคัรด าเนินการตามปฏิทินต่อไป 
 
 
 

 
 
 

https://admissiononline.rsu.ac.th/%20เท่านั้น
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มหาวิทยาลยัรังสิต 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565 

(สมัครสอบคดัเลือกเข้าศึกษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์ และ วทิยาลยัทันตแพยศาสตร์ รอบท่ี 1) 

ส าหรับกลุ่มนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนนานาชาติ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564  - 7 มกราคม 2565 

 
สาขาวชิาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดงันี ้

คณะวทิยาลยั รหัส
คณะ 

สาขาวชิา สอบ
ข้อเขียน 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคดัเลือกส าหรับผู้สมัคร
ที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ 

วิทยาลยั
แพทยศาสตร์* 

1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
(รพ.ราชวิถี) 

✓  ตามเอกสาร หนา้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 2 

 1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์  
(รพ.เลิดสิน) 

✓  ตามเอกสาร หนา้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 2 

 1205 สาขาแพทยศาสตร์  
(รพ.นพรัตนราชธานี) 

✓  ตามเอกสาร หนา้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 2 

วิทยาลยั 
ทนัตแพทยศาสตร์ 

2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
(Bilingual) x 

ตามเอกสาร หนา้ท่ี 8 

 

รายวชิาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกของวทิยาลยัแพทยศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด) 

หมายเหตุ : ผู้ท่ีสมัครสอบคดัเลือกวทิยาลยัทันตแพทยศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  

รายวชิา รหัสวชิา จ านวน (ข้อ) คะแนนเต็ม เวลา 

Biology,Chemistry 04 100 100 09.00-12.00 น. 
Mathematics 05 30 100 13.30-15.30 น. 

 

อตัราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

ผูส้มคัรสามารถเลือกไดเ้พียง 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมการสมคัร 300 บาท 
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คุณสมบัตผู้ิเข้าศึกษาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลงัศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดทา้ย ตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเทียบเท่าใหม้หาวิทยาลยัพิจารณา โดยผูส้มคัรสอบวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ตอ้งมีอายไุม่
เกิน 35 ปี (ผูเ้กิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นตน้ไป) 
2. คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ขึน้
ทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ มีหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา  หรือ ก าลงั ศึกษาอยูใ่นชั้นปีสุดทา้ย ของระบบการศึกษาใดการศึกษาหน่ึง ดงัน้ี 
  1.1 ระดบั Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกา 
  1.2 ระดบั Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบองักฤษ 
   2. มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลกัสูตร (หรืออยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษาสุดทา้ย) ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (High school) 
   3. มีผลการศึกษาขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 SAT Subject test (SAT II) ทั้ง 3 รายวิชา ไดแ้ก่  
(1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรือ Mathematics  
โดยแต่ละรายวชิามีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 620 คะแนน หรือ 

 3.2.มีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.00 และมี Grade ในวิชา 
  (1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรือ Mathematics ไม่ต ่ากวา่ B หรือ 
 3.3 มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยวิชาหลกัอยา่งนอ้ย 3 วิชา คือ  
  (1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่ต ่ากวา่ B+ 
  และวิชา (3) Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบไม่ต ่ากวา่ B หรือ 
 3.4  มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level  
 ประกอบดว้ยวชิาใน Group 4 Experimental Science คือ  

(1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่นอ้ยกวา่ 6  และ (3) Physics หรือวิชาใน Group 5 
Mathematics โดยมีผลการสอบไม่นอ้ยกวา่ 5 

   4. มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) และ หนงัสือรับรองสถานภาพวา่จะเสร็จส้ินการเรียน การ
ประเมินผล ภายในปีการศึกษา 2564-2565 พร้อมแนบผลการเรียนตลอดหลกัสูตร จากสถาบนัการศึกษาหรือ
ผูอ้  านวยการสถาบนั 

  5. มีจดหมายแนะน าตวั (Recommendation) จากสถาบนัการศึกษา จ านวน 2 ฉบบั ออกโดยอาจารยป์ระจ าชั้น 
จ านวน 1 ฉบบั และอาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ฉบบั 
  6. ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารและใชภ้าษาไทยในการพดู การอ่าน และการเขียน อยูใ่น
ระดบัดีเพียงพอท่ีจะเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
  7. หากมีปัญหาคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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ประกาศวิทยาลยัทันตแพทยศาสตร์  
เร่ือง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าวทิยาลยัทันตแพทยศาสตร์ท่ีส าเร็จจากโรงเรียน 

หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลกัสูตรนานาชาต ิ
 

1. ส าเร็จการศึกษา Grade 12 (เทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)) โดยมี GPA ≥ 2.75 และไดเ้รียนวิชา
ดงัต่อไปน้ี Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry 
ไม่ต ่ากวา่ B  และวิชา Physics หรือ Mathematics ไม่ต ่ากวา่ C+ เฉพาะผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนกบักระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

2. มีผลการสอบ IGCSE/GCSE ระดบั AS level 5 วิชา ซ่ึงประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 3 วิชาหลกัคือ Biology, 
Chemistry โดยมีผลการสอบอยูใ่นสองเกรดแรก และ Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่
ในสามเกรดแรก หรือ 

3. มีผลสอบ International Baccalaureate (IB) Standard level ประกอบดว้ย วิชาใน Group 4 Experimental 
Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยูใ่นสองเกรดแรก และ Physics หรือ วิชาใน 
Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยูใ่นสามเกรดแรก หรือ 

4. มีผลสอบ SAT ไม่ต ่ากวา่1000 จาก 1600 หรือ 1500 จาก 2400 และมีผลสอบ SAT subjects ดงัต่อไปน้ี
คือ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics ไม่ต ่ากวา่ 525  

5. ผูส้มคัรทุกคนตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารและใชภ้าษาไทยในการพดู อ่านและเขียนอยูใ่นระดบัดี
เพียงพอท่ีจะเรียนในระดบัอดุมศึกษา  

หมายเหตุ ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้จะไดรั้บการยกเวน้โดยไม่ตอ้งสอบขอ้เขียน 
ส่วนการสอบอ่ืนๆเช่น การสอบความถนดั การทดสอบสุขภาพจิต เจตคติและบุคลิกภาพและการสอบ
สมัภาษณ์ยงัคงเดิม นอกจากน้ีคณะกรรมการฯอาจมีการก าหนดใหมี้การสอบเพิ่มเติมภายหลงัเฉพาะรายตาม
มติท่ีเห็นสมควร  
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ปฏิทินการด าเนินการรับสมคัรสอบคัดเลือก  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ และวทิยาลยัทันตแพทย์ ส าหรับผู้สมัครท่ีมาจากโรงเรียนนานาชาต ิ
  

ก าหนดการ รายละเอยีด ผู้ด าเนินการ 

ปิดรับย่ืนเอกสาร
ตรวจคุณสมบัติ
ตามวันที่วทิยาลัย
ก าหนด เวลา 

16.30น. (ของวัน
ปิดรับ) 

ผูส้มคัรสแกนเอกสาร ตามคุณสมบติัท่ีวิทยาลยัก าหนดส่งมาท่ี  
• วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ส่งมาท่ี E-mail :  medicine@rsu.ac.th (ภายใน 28 ธ.ค.64) 
• วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ส่งมาท่ี E-mail :  dent@rsu.ac.th (ภายใน 3 ม.ค.65) 

*หากผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทางวิทยาลัยจะส่งใบอนุมัติการสมัครตอบกลับไปท่ี  E-mail ให้
ทราบ* 

ผูส้มคัร 

1 ต.ค. 64  – 7 ม.ค. 
65 

ยื่นเอกสารสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ https://admissiononline.rsu.ac.th/  
เท่านั้น 

ผูส้มคัร 

11 ม.ค. 65 • วทิยาลัยแพทยศาสตร์ ประกาศรายช่ือผูส้มคัรสอบคดัเลือก หอ้งสอบ เลขท่ีนัง่
สอบ และขอ้ปฏิบติัในการเขา้สอบ รอบท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นตน้ไป ผา่น
ทาง www2.rsu.ac.th 

•  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ไม่มีสอบขอ้เขียน รอประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ
สมัภาษณ์ในวนัท่ี 18 ม.ค. 65* 

มหาวิทยาลยั 

15 ม.ค. 65 • วทิยาลยัแพทยศาสตร์ สอบคดัเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.  
ณ มหาวิทยาลยัรังสิต  

มหาวิทยาลยั 

18 ม.ค. 65 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประกาศผลสอบคดัเลือก รอบท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. 
ผ่านทางเว็บไซต์ www2.rsu.ac.th หรือโทรสอบถามผลการสอบคดัเลือกไดท่ี้ 
(02)791-5500 

• วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง
เวบ็ไซต ์www2.rsu.ac.th  

• *ผู้ ท่ีมีรายช่ือสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องท าการทดสอบความถนัดทาง
วิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ในล าดับต่อไป โดยวันและเวลา จะแจ้งให้ทราบใน
วันประกาศผลสอบ* 

 

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการด าเนินการรับสมคัร อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ผูส้มคัรจะตอ้งศึกษาและติดตาม

ก าหนดการข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประกาศจากเวบ็ไซต ์www2.rsu.ac.th 

 

mailto:medicine@rsu.ac.th
mailto:dent@rsu.ac.th
https://admissiononline.rsu.ac.th/
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➢ ขั้นตอนการย่ืนสมัครสอบส าหรับผู้สมัครสอบคดัเลือกเข้า วทิยาลยัแพทยศาสตร์  
และวทิยาลยัทันตแพทย์ศาสตร์ กลุ่มนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนนานาชาติ 

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ เลือกได้เพยีง 1 อนัดบั 

1. ผูส้มคัรจะตอ้งสแกน เอกสารตามคุณสมบติัท่ีวิทยาลยัก าหนด ส่งมาท่ี 
o วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ส่งมาท่ี E-mail :  medicine@rsu.ac.th   (ภายใน 28 ธ.ค.64 เวลา 16.30น.) 

o วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ส่งมาท่ี E-mail :  dent@rsu.ac.th  (ภายใน 3 ม.ค.65 เวลา 16.30น.) 

โดยระบุช่ือเร่ืองวา่ “ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบติัรอบโรงเรียนนานาชาติ (ตามดว้ยช่ือ-นามสกุล ผูย้ืน่เอกสาร)  
วิทยาลยั ตรวจสอบความถูกตอ้ง หากผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะส่งใบอนุมติัการสมคัรตอบกลบัไปยงั  E-mail ให้
ผูส้มคัรทราบ  

2. เม่ือผูส้มคัรไดรั้บใบอนุมติัการสมคัรจากวิทยาลยัแลว้ ใหด้ าเนินการกรอกใบสมคัรผา่นระบบออนไลน์
เท่านั้ น ท่ีเว็บไซต์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ เลือก “โครงการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
แพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ”  

i. เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้ระบบ มีดงัน้ี 
1. เอกสารท่ีผา่นการอนุมติั และใบอนุมติัจากทางวิทยาลยั  

(แนบในช่อง ส าเนาผลการเรียน รวมเป็น 1 ไฟล ์.pdf) 
2. ไฟลส์ าเนาบตัรประชาชน 
3. ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง 

3. ช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร ผา่นการสแกน QR Code ดว้ย Mobile Banking (300 บาท) 
*กรณีช าระค่าสมคัรแลว้ ไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงคณะ สาขา หรือ อนัดบัใด ๆ ทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
ค่าสมคัรทุกกรณี  

 
4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบติัผูส้มคัรสอบ พร้อมแจง้ผลกลบัไปยงั E– Mail ของท่านภายใน 

24 ชม.  หากไม่ได้รับ E-Mail แจ้งผลตอบกลับไป กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรือพิมพ์ 
register@rsu.ac.th ท่ีช่องคน้หา 
 

5. เม่ือไดรั้บ E-Mail แจง้ผลแลว้ ถือเป็นอนัเสร็จส้ินการสมคัร ใหผู้ส้มคัรด าเนินการตามปฏิทินต่อไป 
 

 

 

mailto:medicine@rsu.ac.th
mailto:dent@rsu.ac.th
https://admissiononline.rsu.ac.th/
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ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับภาคฤดูร้อน S/2565 

คณะ/วทิยาลยั ช่ือสาขาวชิา ค่าชุดพละ อุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย ค่าบ ารุงและอ่ืน ๆ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหน่วยกติ รวม 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย) - - 8,000 - 325,000 333,000 

วิ ท ย าลัยทันตแพทยศาสต ร์  
(Bilingual) 

- - 20,000 - 450,000 470,000 

วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ (บริบาลทาง
เภสัชกรรม)   (ภาคฤดูร้อนและ
ภาคเรียนท่ี1) 

720 380 24,000 500 40,400 66,000 

วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรม
อุตสาหการ)  (ภาคฤดูร้อนและ
ภาคเรียนท่ี1) 

720 380 24,000 500 40,400 66,000 

 

ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลกัสูตร ปี 2565 

คณะ/วทิยาลยั ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 ช้ันปีที่ 6 รวม 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 3,900,000 
วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ * 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000 
วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ (บริบาล
ทางเภสัชกรรม)     

118,500 210,100 336,000 462,000 458,200 228,000 1,812,800 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์  (เภสัช
กรรมอุตสาหการ)  

120,100 227,100 353,000 431,000 434,200 233,000 1,798,400 

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อกีประมาณ 650,000 บาท* 

สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อสอบถาม 

หน่วยงาน สถานที ่ ช่องทางการติดต่อ 
วทิยาลยัแพทยศาสตร์ อาคารสถาบนัร่วมผลิตเเพทย ์ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี โทร. (02) 354 - 4725 
วทิยาลยัทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยรูศกัด์ิ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลยัรังสิต โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 4323 
วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลยัรังสิต โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 1420, 1422 
 ฝ่ายแนะแนว และรับนักศึกษา อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลยัรังสิต  โทร. (02) 791 - 5500 - 10 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


