คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รอบที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2565

หมายเหตุ : เอกสารชุดนี้ จัดทาขึน้ เพื่อสรุปข้ อมูลขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นสมัครสอบเท่ านั้น ทั้งนีผ้ ้ สู มัครจะต้ องศึกษารายละเอียดตามคู่มือรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

ข้ อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00น.
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ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
และวิทยาลัยเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต รอบ มรส.1 ประจาปี การศึกษา 2565

ข้ อปฏิบัติในการสมัครสอบ
1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา
2565 และผูส้ มัครจะต้องมีคุณสมบัติในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตตามเงื่อนไขการสมัครของสาขาที่ตนเอง
สมัครทุกประการ
2. ผูส้ มัครจะต้องสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ เท่านั้น โดยผูส้ มัครจะต้อง
กรอกข้อมูลจริ งรวมไปถึงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆและเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
ไว้ ทั้งนี้หากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อข้อความที่กรอกเป็ นเท็จผูส้ มัครจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการเข้าศึกษา
และผูส้ มัครไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าสมัครสอบคัดเลือกได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
3. ผูส้ มัครจะต้องดาเนินการสมัครและชาระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
โดยชาระเงินด้วยการสแกน QR CODE ผ่าน Mobile Banking เท่านั้น ไม่สามารถชาระเงินผ่านตู ้ ATM
เคาน์เตอร์ธนาคาร หรื อเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ใดๆได้
4.กรณี ที่ผสู ้ มัครชาระค่าสมัครแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรื อ อันดับใดๆ ทั้งสิ้ น
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าสมัครทุกกรณี
5.กรณี ที่เกิดความผิดพลาดอันเนื่ องมาจากผูส้ มัคร จะถือว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติในการสมัคร และ
ผูส้ มัครจะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆได้ท้ งั สิ้ น
6.ผูส้ มัครจะต้องติดตามข่าวสารและกาหนดการต่างๆ ที่ประกาศจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
www.rsu.ac.th หรื อ โซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัย ได้แก่
LINE OFFICIAL : @rsu.rangsit หรื อ FB : https://www.facebook.com/rangsituniversity มหาวิทยาลัยจะไม่
รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งเว็บไซต์อื่นๆ
7.ในกรณี อื่นๆนอกเหนื อจากประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการอานวยการสอบ และ
คาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
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มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565
(สมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา แพทย์ ,ทันตะ และเภสั ชฯ รอบที่ 1)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดรับสมัครสอบ มีดังนี้
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ สูงสุ ด 4 อันดับโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สามารถเลือกได้ เพียง 1 โรงพยาบาลเท่ านั้น
คณะวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

รหัส
คณะ
1201

สาขาวิชา
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

สอบ
ข้ อเขียน


1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิ น)



2301
0501
0504

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ





คุณสมบัตผิ ้สู มัครสอบคัดเลือก

กาหนด GPA.

ม.6 ไม่กาหนดโปรแกรมการศึกษา
หรื อเทียบเท่า
ม.6 ไม่กาหนดโปรแกรมการศึกษา
หรื อเทียบเท่า
ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ
ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ
ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ

ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด

*ผูส้ มัครสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี เท่านั้น (ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็ นต้นไป)

รายวิชาทีใ่ ช้ ในการสอบคัดเลือก
รายวิชา

รหัสวิชา

จานวน
(ข้ อ)

คะแนนเต็ม

เกณฑ์ ข้นั ต่า
(เฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ )

เวลา

ภาษาอังกฤษ

01

50

100

ไม่นอ้ ยกว่า 40 คะแนน

คณิตศาสตร์

02

30

100

ไม่นอ้ ยกว่า 40 คะแนน

เคมี,ชีววิทยา

03

100

200

คะแนนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 70 คะแนน

09.00-10.00 น.
10.15-12.15 น.
13.30-16.30 น.

อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ สูงสุ ด 4 อันดับโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สามารถเลือกได้ เพียง 1 โรงพยาบาลเท่ านั้น

 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ ต้องเสี ยค่ าสมัครสอบเพิม่ อันดับ
 ถ้าเพิม่ อันดับที่ 2 ต้องเพิม่ ค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็ น 800 บาท
 ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็ น 1,300 บาท
 ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็ น 1,800 บาท
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ปฏิทนิ การดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
กาหนดการ
1 ต.ค. 64
– 7 ม.ค. 65
11 ม.ค. 65

15 ม.ค. 65
18 ม.ค. 65

หมายเหตุ

รายละเอียด
สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์
https://admissiononline.rsu.ac.th/
ประกาศรายชื่อผูส้ มัครสอบคัดเลือก ห้องสอบ เลขที่นงั่ สอบ
และข้อปฏิบตั ิในการเข้าสอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็ นต้นไป
ผ่านทาง www2.rsu.ac.th
สอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ผ่านทางเว็บไซต์ www2.rsu.ac.th
หรื อโทรสอบถามผลการสอบคัดเลือกได้ที่ (02)791-5500


ผูท้ ี่มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องทาการทดสอบความ
ถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ในลาดับถัดไป โดยวันและ
เวลา จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ



เฉพาะวิทยาลัยเเพทยศาสตร์ * ผูส้ อบผ่านข้อเขียนจะต้องนาส่ ง
Resume ของตนเองความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 จานวน 1
ฉบับ ใช้ Font : Angsana New หรื อ Cordia New ขนาด 16 เท่านั้น
โดยนาส่ ง ในวันที่มารายงานตัว เพื่อสอบความถนัดทางวิชาชีพ

ผู้ดาเนินการ
ผูส้ มัคร
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการดาเนินการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผูส้ มัครจะต้องศึกษาและติดตาม
กาหนดการข่าวสารต่าง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซต์ www2.rsu.ac.th
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 ขั้นตอนการยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้ า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทย์ ศาสตร์
และวิทยาลัยเภสั ชศาสตร์ รอบ มรส.1 ประจาปี การศึกษา 2565
1. ผูส้ มัครสอบศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาค
การศึกษา S/2565 อย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.rsu.ac.th
2. เข้าระบบสมัครสอบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ พร้ อมทั้งตรวจสอบข้อมู ล
และเอกสารสาคัญในการสมัครสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดงั นี้
(1)

ไฟล์สาเนาแสดงผลการเรี ยน
(a)

ผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้น ม.6 หรื อเทียบเท่า ใช้ใบแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) และใบรับรองการศึกษา
(ปพ.7)

(b)

ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรื อเทียบเท่า หรื อสูงกว่า ใช้ใบแสดงผลการเรี ยนระดับชั้น ม.6 หรื อ
เทียบเท่า ฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

(2)

ไฟล์สาเนาบัตรประชาชน

(3)

ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

3. ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านการสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)
*กรณี ที่สมัครสอบคัดเลือกมากกว่า 1 อันดับ อันดับ 2 เป็ นต้นไป เพิ่มอันดับละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 4 อันดับ

4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูส้ มัครสอบ พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน 24
ชม. หากไม่ ได้ รับ E-Mail แจ้ งผลตอบกลับไป กรุ ณาตรวจสอบใน Junk Mail หรื อพิมพ์ register@rsu.ac.th
ทีช่ ่ องค้ นหา
5. เมื่อได้รับ E-Mail แจ้งผลแล้ว ถือเป็ นอันเสร็ จสิ้ นการสมัคร ให้ผสู ้ มัครดาเนินการตามปฏิทินต่อไป
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มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา S/2565
(สมัครสอบคัดเลือกเข้ าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยทันตแพยศาสตร์ รอบที่ 1)

สาหรับกลุ่มนักเรียนทีม่ าจากโรงเรียนนานาชาติ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดรับสมัครสอบ มีดังนี้
คณะวิทยาลัย
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์*

วิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์

รหัส
สาขาวิชา
สอบ
คณะ
ข้ อเขียน
1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

(รพ.ราชวิถี)
1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

(รพ.เลิดสิ น)
2301 สาขาวิ ช าทัน ตแพทยศาสตร์
(Bilingual)

คุณสมบัตผิ ้สู มัครสอบคัดเลือกสาหรับผู้สมัคร
ทีม่ าจากโรงเรียนนานาชาติ
ตามเอกสาร หน้าที่ 7 ข้อที่ 2
ตามเอกสาร หน้าที่ 7 ข้อที่ 2
ตามเอกสาร หน้าที่ 8

x

รายวิชาทีใ่ ช้ ในการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ข้ อสอบเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จะได้รับการยกเว้นโดยไม่ ต้องสอบข้ อเขียน

รายวิชา
Biology,Chemistry
Mathematics

รหัสวิชา
04
05

จานวน (ข้ อ)
100
30

คะแนนเต็ม
100
100

เวลา
09.00-12.00 น.
13.30-15.30 น.

อัตราค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผูส้ มัครสามารถเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
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คุณสมบัติผ้ เู ข้ าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี สุ ดท้าย ตามหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณี เทียบเท่าให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผูส้ มัครสอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องมีอายุไม่
เกิน 35 ปี (ผูเ้ กิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็ นต้นไป)
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่ างประเทศ หรื อโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ขึน้
ทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักเกณฑ์ ดงั นี้
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษา หรื อ กาลัง ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี สุ ดท้าย ของระบบการศึกษาใดการศึกษาหนึ่ง ดังนี้
1.1 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริ กา
1.2 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
2. มีเวลาเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติตามหลักสู ตร (หรื ออย่างน้อย 3 ปี การศึกษาสุ ดท้าย) ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (High school)
3. มีผลการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
3.1 SAT Subject test (SAT II) ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่
(1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรื อ Mathematics
โดยแต่ละรายวิชามีคะแนนไม่ต่ากว่า 620 คะแนน หรื อ
3.2.มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 และมี Grade ในวิชา
(1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรื อ Mathematics ไม่ต่ากว่า B หรื อ
3.3 มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่ งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่างน้อย 3 วิชา คือ
(1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่ต่ากว่า B+
และวิชา (3) Physics หรื อ Mathematics โดยมีผลการสอบไม่ต่ากว่า B หรื อ
3.4 มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level
ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ
(1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่นอ้ ยกว่า 6 และ (3) Physics หรื อวิชาใน Group 5
Mathematics โดยมีผลการสอบไม่นอ้ ยกว่า 5
4. มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) และ หนังสื อรับรองสถานภาพว่าจะเสร็ จสิ้ นการเรี ยน การ
ประเมินผล ภายในปี การศึกษา 2564-2565 พร้อมแนบผลการเรี ยนตลอดหลักสู ตร จากสถาบันการศึกษาหรื อ
ผูอ้ านวยการสถาบัน
5. มีจดหมายแนะนาตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จานวน 2 ฉบับ ออกโดยอาจารย์ประจาชั้น
จานวน 1 ฉบับ และอาจารย์ผสู ้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ
6. ผูส้ มัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่ อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และการเขียน อยูใ่ น
ระดับดีเพียงพอที่จะเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
7. หากมีปัญหาคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการ
คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต รอบ1/2565 |
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ประกาศวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
เรื่ อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ทสี่ าเร็จจากโรงเรียน
หรื อมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสู ตรนานาชาติ
1. สาเร็ จการศึกษา Grade 12 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)) โดยมี GPA ≥ 2.75 และได้เรี ยนวิชา
ดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา Biology, Chemistry
ไม่ต่ากว่า B และวิชา Physics หรื อ Mathematics ไม่ต่ากว่า C+ เฉพาะผูส้ าเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยน
นานาชาติในประเทศไทยที่ข้ ึนทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
2. มีผลการสอบ IGCSE/GCSE ระดับ AS level 5 วิชา ซึ่ งประกอบด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ Biology,
Chemistry โดยมีผลการสอบอยูใ่ นสองเกรดแรก และ Physics หรื อ Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่
ในสามเกรดแรก หรื อ
3. มีผลสอบ International Baccalaureate (IB) Standard level ประกอบด้วย วิชาใน Group 4 Experimental
Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยูใ่ นสองเกรดแรก และ Physics หรื อ วิชาใน
Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยูใ่ นสามเกรดแรก หรื อ
4. มีผลสอบ SAT ไม่ต่ากว่า1000 จาก 1600 หรื อ 1500 จาก 2400 และมีผลสอบ SAT subjects ดังต่อไปนี้
คือ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรื อ Mathematics ไม่ต่ากว่า 525
5. ผูส้ มัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่ อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยูใ่ นระดับดี
เพียงพอที่จะเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
หมายเหตุ ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นจะได้รับการยกเว้นโดยไม่ตอ้ งสอบข้อเขียน
ส่ วนการสอบอื่นๆเช่น การสอบความถนัด การทดสอบสุ ขภาพจิต เจตคติและบุคลิกภาพและการสอบ
สัมภาษณ์ยงั คงเดิม นอกจากนี้คณะกรรมการฯอาจมีการกาหนดให้มีการสอบเพิ่มเติมภายหลังเฉพาะรายตาม
มติที่เห็นสมควร

คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต รอบ1/2565 |
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ปฏิทนิ การดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยทันตแพทย์ สาหรับผู้สมัครทีม่ าจากโรงเรี ยนนานาชาติ
กาหนดการ
ปิ ดรับยื่นเอกสาร
ตรวจคุณสมบัติ
ตามวันทีว่ ทิ ยาลัย
กาหนด เวลา
16.30น. (ของวัน
ปิ ดรับ)
1 ต.ค. 64 – 7 ม.ค.
65
11 ม.ค. 65

15 ม.ค. 65
18 ม.ค. 65

หมายเหตุ

รายละเอียด
ผู้ดาเนินการ
ผูส้ มัครสแกนเอกสาร ตามคุณสมบัติที่วทิ ยาลัยกาหนดส่งมาที่
ผูส้ มัคร
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ส่ งมาที่ E-mail : medicine@rsu.ac.th (ภายใน 28 ธ.ค.64)
 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ส่ งมาที่ E-mail : dent@rsu.ac.th (ภายใน 3 ม.ค.65)
*หากผ่ านเกณฑ์ ที่กาหนดทางวิทยาลัยจะส่ งใบอนุมัติการสมัครตอบกลับไปที่ E-mail ให้
ทราบ*
ยื่ น เอกสารสมัค รสอบคัด เลื อ กผ่ า นระบบออนไลน์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ ผูส้ มัคร
เท่านั้น
มหาวิทยาลัย
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผูส้ มัครสอบคัดเลือก ห้องสอบ เลขที่นงั่
สอบ และข้อปฏิบตั ิในการเข้าสอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็ นต้นไป ผ่าน
ทาง www2.rsu.ac.th
 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ไม่มีสอบข้อเขี ยน รอประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ สอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ 18 ม.ค. 65*
มหาวิทยาลัย
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัย
ผ่านทางเว็บไซต์ www2.rsu.ac.th หรื อโทรสอบถามผลการสอบคัดเลื อกได้ที่
(02)791-5500
 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ www2.rsu.ac.th
ผูท้ ี่ มี ร ายชื่ อ สอบผ่า นการคัด เลื อ กแล้ว จะต้อ งท าการทดสอบความถนัดทาง
วิชาชี พ และสอบสัมภาษณ์ในลาดับต่อไป โดยวันและเวลา จะแจ้งให้ทราบใน
วันประกาศผลสอบ
 เฉพาะวิทยาลัยเเพทยศาสตร์ ผูส้ อบผ่านข้อเขียนจะต้องนาส่ ง Resume ของตนเอง
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 จานวน 1 ฉบับ ใช้ Font : Angsana New หรื อ
Cordia New ขนาด 16 เท่านั้น โดยนาส่ ง ในวันที่ มารายงานตัว เพื่อสอบความ
ถนัดทางวิชาชีพ


ปฏิทินการดาเนินการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผูส้ มัครจะต้องศึกษาและติดตามกาหนดการ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซต์ www2.rsu.ac.th
คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต รอบ1/2565 |
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 ขั้นตอนการยื่นสมัครสอบสาหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ า วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และวิทยาลัยทันตแพทย์ ศาสตร์ กลุ่มนักเรียนทีม่ าจากโรงเรียนนานาชาติ
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ เลือกได้ เพียง 1 อันดับ
1. ผูส้ มัครจะต้องสแกน เอกสารตามคุณสมบัติที่วทิ ยาลัยกาหนด ส่ งมาที่
o วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ส่ งมาที่ E-mail : medicine@rsu.ac.th (ภายใน 28 ธ.ค.64 เวลา 16.30น.)
o วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ส่ งมาที่ E-mail : dent@rsu.ac.th (ภายใน 3 ม.ค.65 เวลา 16.30น.)
โดยระบุชื่อเรื่ องว่า “ส่ งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติรอบโรงเรี ยนนานาชาติ (ตามด้วยชื่ อ-นามสกุล ผูย้ นื่ เอกสาร)
วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง หากผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะส่ งใบอนุมตั ิการสมัครตอบกลับไปยัง E-mail ให้
ผูส้ มัครทราบ
2. เมื่อผูส้ มัครได้รับใบอนุ มตั ิการสมัครจากวิทยาลัยแล้ว ให้ดาเนิ นการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
เท่ า นั้ น ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://admissiononline.rsu.ac.th/ เลื อ ก “โครงการสมัค รสอบส าหรั บ ผู ้ส าเร็ จ
การศึกษาจากโรงเรี ยนนานาชาติ”
i. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าระบบ มีดงั นี้
1. เอกสารที่ผา่ นการอนุมตั ิ และใบอนุมตั ิจากทางวิทยาลัย
(แนบในช่อง สาเนาผลการเรี ยน รวมเป็ น 1 ไฟล์ .pdf)
2. ไฟล์สาเนาบัตรประชาชน
3. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง
3. ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านการสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)
*กรณี ชาระค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงคณะ สาขา หรื อ อันดับใด ๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน
ค่าสมัครทุกกรณี

4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผสู ้ มัครสอบ พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E– Mail ของท่านภายใน
24 ชม. หากไม่ ไ ด้ รั บ E-Mail แจ้ ง ผลตอบกลั บ ไป กรุ ณาตรวจสอบใน Junk Mail หรื อพิ ม พ์
register@rsu.ac.th ที่ช่องค้นหา
5. เมื่อได้รับ E-Mail แจ้งผลแล้ว ถือเป็ นอันเสร็ จสิ้ นการสมัคร ให้ผสู ้ มัครดาเนินการตามปฏิทินต่อไป

คู่มือสรุปการสมัครสอบคัดเลือก แพทย์ ทันตะ เภสัช ม.รังสิต รอบ1/2565 |
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ประมาณการค่ าใช้ จ่ายสาหรับภาคฤดูร้อน S/2565
คณะ/วิทยาลัย ชื่ อสาขาวิชา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)

ค่ าชุ ดพละ
-

วิ ท ย าลั ย ทั น ตแ พ ทย ศ า ส ต ร์
(Bilingual)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (บริ บาลทาง
เภสัชกรรม) (ภาคฤดู ร้อนและ
ภาคเรี ยนที่1)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรม
อุ ต สาหการ) (ภาคฤดู ร้ อ นและ
ภาคเรี ยนที่1)

-

อุปกรณ์ เครื่ องแต่ งกาย

-

ค่ าบารุงและอื่น ๆ
8,000

ค่ าตรวจสุ ขภาพ

-

20,000

ค่ าหน่ วยกิต
325,000

รวม
333,000

450,000

470,000

720

380

24,000

500

40,400

66,000

720

380

24,000

500

40,400

66,000

ค่ าใช้ จ่ายประมาณการตลอดหลักสู ตร ปี 2565
คณะ/วิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ *
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (บริ บาล
ทางเภสัชกรรม)
วิ ท ยาลัย เภสั ช ศาสตร์ (เภสั ช
กรรมอุตสาหการ)

ชั้นปี ที่ 1
650,000
900,000
118,500

ชั้นปี ที่ 2
650,000
900,000
210,100

ชั้นปี ที่ 3
650,000
900,000
336,000

ชั้นปี ที่ 4
650,000
900,000
462,000

ชั้นปี ที่ 5
650,000
900,000
458,200

ชั้นปี ที่ 6
650,000
900,000
228,000

รวม
3,900,000
5,400,000
1,812,800

120,100

227,100

353,000

431,000

434,200

233,000

1,798,400

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์ การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท*

สถานทีต่ ้งั และช่ องทางการติดต่ อสอบถาม
หน่ วยงาน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสั ชศาสตร์
ฝ่ ายแนะแนว และรับนักศึกษา

สถานที่

ช่ องทางการติดต่ อ

อาคารสถาบันร่ วมผลิตเเพทย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลราชวิถี
อาคารรังสิ ตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 มหาวิทยาลัยรังสิ ต

โทร. (02) 354 - 4725
โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 4312, 4315, 4323
โทร. (02) 997 - 2200 - 30 ต่อ 1420, 1422
โทร. (02) 791 - 5500 - 10

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