
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2564  

ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1  

เมื่อวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 17 ชั้น 2 ศาลาดนตรีสุริยเทพ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล เลขท่ีนั่งสอบ เครื่องดนตร ี สาขา ผลสอบ 

1 นายธนธรณ ธนกิจประภา 64303-00089 Double Bass การแสดงดนตรี สอบผานทุน 50% 

2 นางสาวธรรมาภรณ สระตันติ ์ 64303-00092 Violin การแสดงดนตรี สอบผานทุน 75% 

3 นายฐิติพงศ เท่ียงบางหลวง 64303-00004 Clarinet การแสดงดนตรี สอบผานทุน 75% 

4 นายเจตนิพัทธิ์ สัสดีอําไพ 64303-00106 Clarinet การแสดงดนตรี สอบผานทุน 100% 

5 นางสาวอรณัฐ ดํารงศิริมงคล 64303-00021 Alto saxophone การแสดงดนตรี สอบผานทุน 50% 

6 นายกิตติพงษ เจริญเขต 64303-00040 Trumpet การแสดงดนตรี สอบผาน 

7 นางสาวณิชารีย ดินอุดม 64303-00018 Piano การแสดงดนตรี สอบผาน 

8 นางสาวรัฐนันท รัตนโสภณ 64303-00016 Piano การแสดงดนตรี สอบผานทุน 50% 

9 นางสาวอติภา ศรีวิลาศ 64303-00009 Piano การแสดงดนตรี สอบผาน 

10 นางสาวเอมิกา นันตติกูล 64303-00108 Piano การแสดงดนตรี สอบผาน 

11 นางสาวดวงกมล ดนตรี 64303-00039 Voice  การแสดงดนตรี สอบผาน 

12 นางสาวหทัย อยูเปนสุข 64303-00091 Voice ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

13 นางสาวรมยนลิน ตรีรัสสพานิช 64303-00034 Electone การแสดงดนตรี สอบผานทุน 75% 

14 นายณัฐพงศ ชัยยานนท 64303-00095 Percussion การแสดงดนตรี สอบผานทุน 100% 

15 นายธีรกานต ศรีรุงเรือง 64303-00072 Trumpet ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

16 นายพุทธิพงศ พุทธจันทร 64303-00006 Piano ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

17 นายสิงหา ตีระวัฒนานนท 64303-00075 Piano ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

18 นายรชต เบญจลักษณพร 64303-00017 Electric Guitar ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

19 นายปรเมศ พิพัฒนสุภรณ 64303-00074 Electric Guitar ดนตรีแจสศกึษา สอบผานทุน 75% 

20 นายชนินทร จันทบาล 64303-00065 Tenor Saxophone ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

21 นายบดินทร มัธยม 64303-00071 Tenor Saxophone ดนตรีแจสศกึษา สอบผานทุน 50% 

22 นายชัยภัทร วงศพราหมณ 64303-00070 Drums ดนตรีแจสศกึษา สอบผานทุน 75% 

23 นายติณณภพ ตรีภพ 64303-00109 Drums ดนตรีแจสศกึษา สอบผาน 

24 นายวุฒิศกัดิ์ ขุนศรี 64303-00112 Electric Guitar การผลิตดนตร ี สอบผาน 

25 นางสาวณัฐวลัญช บุตทะโชต ิ 64303-00095 Electric Guitar การผลิตดนตร ี สอบผาน 

26 นายเมธาสิทธิ์ เทพบุตร 64303-00108 Electric Bass การผลิตดนตร ี สอบผาน 

27 นายอธิภัทร ณ สงขลา 64303-00088 Voice การผลิตดนตร ี สอบผาน 

28 นายเปนไทย ชูชื่น 64303-00098 Voice การผลิตดนตร ี สอบผาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ผูสอบผานจะตองรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศกึษาใหม โดยนําบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ ใบอนุมัติผลการสอบปฏิบัติผาน มารับ

จากวิทยาลัยดนตรี แลวนําไปชําระเงินคาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมจํานวน 15,600 บาท (ประกอบดวย คาบํารุงการศึกษา 5,000 บาท 

เฉพาะเทอม S/2564, คาประกันของเสียหาย 8,000 บาท,คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 300 บาท คาประกันอุบัติเหตุปละ 500 บาท, 

คาทําบัตรนักศึกษา 200 บาท, คาตรวจสุขภาพ 500 บาท, คาชุดพละและอุปกรณการแตงกาย 1,100 บาท) ชําระที่แผนกการเงินชองที่ 

1 และ ชองที่ 2 บริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย อุไรรัตน (ตั้งแตวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึง วันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2563) (ยกเวน

วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) ถาหากเกินวันเวลาดังกลาววิทยาลัยดนตรี จะถือวาทานสละสิทธิ์  สําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุน

จะไดรับเงิน คาบํารุงการศึกษาคืนตามจํานวนทุนที่ไดรับ เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษา S/2564 

การลงทะเบียนนักศึกษาใหม ใหนักศึกษามารับตารางเรียนกอนเปดภาคเรียน สอบถามรายละเอียด ที่สํานักงานเลขานุการวิทยาลัยดนตรีไดอีกครั้ง สําหรับภาค

การศกึษา S/2564 โดยใหนําเอกสารมายื่นใหแกแผนกทะเบียน เมื่อทานประสงคจะลงทะเบียนเรียน โดยนําเอกสารมาดังนี ้

           -   บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ  

           -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) 

           -   สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 2 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) 

           -   สําเนาใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู หรือประกาศนียบัตรฉบับสมบูรณ หรือใบรับรอง จํานวน 2 ชุด ในกรณีที่กําลัง

ศึกษาชั้นปสุดทาย ใหใชใบรับรองวากําลังศึกษา และเม่ือจบการศึกษาใหรีบสงเอกสารดังกลาวขางตนทันที ที่แผนกการเงิน (เซ็นชื่อ

รับรองสําเนาถูกตองใหเรียบรอย) 

          -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง หรือผูอุปการะ พรอมลายเซ็นเจาของบัตร จํานวน 2 ชุด  (เซ็นชื่อรับรอง

สําเนาถูกตองใหเรียบรอย) 

          -   รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป 

          -  กรอกประวัตินักศึกษาใหมผานระบบอินทราเน็ต ไดที่เวปไซต http://registrar.rsu.ac.th/PopUp.aspx 

สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะ

กูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 

(กยศ.หรือ กรอ.) 

สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะกูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.หรือ กรอ.) ใหติดตอไดที่ สํานักงานแนะแนวและรับนักศึกษา (ชั้น 1 

หอง 103 อาคารอาทิตยอุไรรัตน) หลังการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม เพ่ือขอแบบฟอรมกูเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (หากคาหนวย-

กิตที่เปนสวนเกินจากการอนุมัติใหกูยืมเพ่ือการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเอง) 

 

**หมายเหตุ** :  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยดนตรี โทรศัพท 02-791-6259   

                               เม่ือนักศึกษาไดมีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบรอยแลว นักศึกษาจะตอง ติดตอขอรับตารางเรียนไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เพื่อทําการลงทะเบียน       

                               นักศึกษาในภาคการศกึษา S/2564 (เปดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2563 และ โปรดติดตามการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมตอไป) 


