
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ระดับปรญิญาตรี รอบที ่6 (ออนไลน์)  เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ เครื่องดนตร ี สาขาวิชา ผลการสอบ 
1 นายฮิโรมุ  เอ็นโด 65103 - 00518 Piano การผลิตดนตรี สอบผ่าน 

2 นายเบญจมนิทร์  แมคโลคแลน 65103 - 00649 Piano การผลิตดนตรี สอบผ่าน 
3 Mr.Chit Chin  Thet Paing Tun 65103 - 00302 Classic Guitar การผลิตดนตรี สอบผ่าน 

4 นายณัฐนนท์  มีฤทธิ์  65103 - 00701 Voice ดนตรีแจ๊สศึกษา สอบผ่าน 
5 นายธีภัต  วราศิรนิน 65103 - 00729 Voice การผลิตดนตรี สอบผ่าน 

6 นายแอวิน   แพทริค เพนเนอร์ส 65103 - 00404 Electric Guitar การผลิตดนตรี สอบผ่าน 
7 นายชลประทาน  ประจันตะเสน 65103 - 00738 Electric Guitar การผลิตดนตรี สอบผ่าน 

8 นายปฏิภาณ  หอมหวล 65103 - 09342 Electric Guitar การผลิตดนตรี สอบผ่าน 

9 นายปีเตอร์  อาวกัส 65103 - 09540 Bass Guitar การผลิตดนตรี สอบผ่าน 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดนตรี ปีการศึกษา 2565 
1. การลงทะเบียน 

การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ : ผู้สอบผ่าน ขอรับตารางเรียน เพื่อลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้ 
- บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ หรือใบอนุมัติผลการสอบปฏิบัติผ่านจากวิทยาลัยดนตรี ส าหรับน าไปช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จ านวน   
  20,600 บาท (ประกอบด้วย ค่าบ ารุงการศึกษา 10,000 บาท, ค่าประกันของเสียหาย 8,000 บาท (ได้รับคืนตอบจบการศึกษา), ค่าขึ้นทะเบียน  
  นักศึกษาใหม่ 300 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 500 บาท, ค่าท าบัตรนักศึกษา 200 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท, ค่าชุดพละและอุปกรณ์  
  การแต่งกาย 1,100 บาท ไม่รวมค่าหน่วยกิต) โดยช าระที่แผนกการเงิน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 จนถึง   
 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565) ถ้าหากนักเรียนช าระเกินวันเวลาที่ก าหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ขอรับตารางเรียนผ่าน ทาง Line คุณวงเดือน หรือ  
 ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ 095-571-2147   

2 . รายงานตัว  
1. ให้นักศึกษาติดต่อรับตารางเรียนฉบับจริงก่อนเปดิภาคเรียน เพือ่ลงทะเบียนช าระค่าหน่วยกิต  ณ ส านักงานเลขานุการวทิยาลยัดนตรี  อาคาร 

17 ชั้น 2 (อาคารเรียนศาลาดนตรีสุริยเทพ) 
2. น าเอกสารรายงานตัว มายืน่ให้แก่แผนกทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ช่องหมายเลข 4 (อาคารอาทติย์อุไรรัตน์) ดังนี ้

-  ในแบบฟอร์ม มรส.06 กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชดุ (เซ็นชื่อ รับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  
-  ส าเนาใบ ปพ.1 หรือใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตรฉบบัสมบูรณ์  จ านวน 2 ชุด (เซ็นชื่อ รับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
-  ในแบบฟอร์ม มรส.04 ใบรับรองผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ พร้อมลายเซ็นเจ้าของบัตร จ านวน 1 ชุด 
   (เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 
-  รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษาขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูปเพื่อท าบัตรนักศึกษาใหม่ ฉากหลังสีฟา้ (ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มท าบตัรนักศึกษา) 
-  กรอกประวัตินักศึกษาในระบบอินทราเน็ต ณ ส านักงานทะเบียน มหาวทิยาลัยรังสิต ได้ที่เวปไซต์  

               http://registrar.rsu.ac.th/eregister/Default.aspx 
3. ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกูย้ืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ. ผ่านระบบ. DSL) ให้ติดต่อได้ที่ ฝา่ยแนะแนวและรับนักศึกษา  

(ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์ ) หลังจากการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ หรือ ติดต่อสอบถามขอแบบฟอร์มการกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ Facebook : กยศ.กรอ.มหาวิทยาลัยรังสิต 
หมายเหตุ :  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานเลขานกุาร วิทยาลัยดนตรี โทรศัพท์ 02-791-6259  
               (เปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2565 ในจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565) 

http://registrar.rsu.ac.th/eregister/Default.aspx


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


