ผลการสอบคัดเลือก เข้ าศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปี การศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6
เมือ่ วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาว ณิ ศวรา พาทพุทธิพงศ์
นางสาว ฐณัชญ์พร รัศมีไพฑูรย์
นาย มารุ ต เพียรมาก
นาย กฤติน จินตนานุช
นาย เจตดิลก สารรักษ์
นางสาว ปาลิดา ปิ งชูตระกูล
นาย ปรมี เศรษฐวนิช

เลขทีน่ ั่งสอบ เครื่องดนตรี
63103-00086
Voice
63103-00640
Voice
63103-00313
Voice
63103-00579
Voice
63103-00623
Voice
63103-00611
Violin
63103-00635 E-Guitar

สาขาวิชา
การแสดงขับร้อง (Classic)
การแสดงขับร้อง (Theatre)
การแสดงขับร้อง (Jazz)
การผลิตดนตรี
การผลิตดนตรี
การแสดงดนตรี
การผลิตดนตรี

ผลการสอบปฏิบตั ิ
สอบผ่าน
สอบผ่าน
สอบผ่าน
สอบผ่าน
สอบผ่าน
สอบผ่าน
สอบผ่าน

1. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : ผูส้ อบผ่านจะต้องรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็ นนักศึกษาใหม่ ดังนี้
2. ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 18,100 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ประกอบด้วย ค่าบารุ งการศึกษา 10,000 บาท
ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ข้อ 2.ว่าด้วยนักศึกษาใหม่
ที่เข้าศึกษาในภาคเรี ยน (1) ปี การศึกษา 2563 (เปิ ดเทอมเดือนสิ งหาคม) จะได้รับส่วนลดค่าบารุ งการศึกษา 25 % เฉพาะเทอม 1/2563 คงเหลือ 7,500 บาท,
ค่าประกันของเสี ยหาย 8,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อจบการศึกษา) , ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท, ค่าประกันอุบตั ิเหตุปีละ 500 บาท, ค่าทาบัตรนักศึกษา 200 บาท,
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท, ค่าชุดพละและอุปกรณ์การแต่งกาย 1,100 บาท และค่าหน่วยกิต
3. มาติดต่อรับตารางเรี ยน เพื่อขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรี ยน เพื่อจ่ายเงินชาระค่าหน่วยกิต มารับตรงได้ที่ สานักงานเลขานุการวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
อาคารศาลาดนตรี สุริยเทพ ชั้น 2 อาคาร 17 (ตั้งแต่ วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เว้ นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
แล้วนาไปชาระเงินที่แผนกการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ถ้าหากเกินวันเวลาดังกล่าววิทยาลัยดนตรี จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
4. การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ : ให้นกั ศึกษานาเอกสารมายืน่ ให้แผนกทะเบียน โดยนาเอกสารมาดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด (เซ็นชื่อ-รับรองสาเนาถูกต้องให้เรี ยบร้อย)
- สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ชุด (เซ็นชื่อ-รับรองสาเนาถูกต้องให้เรี ยบร้อย)
- สาเนาใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู ้ หรื อประกาศนียบัตรฉบับสมบูรณ์ หรื อใบรับรอง จานวน 2 ชุด
ในกรณี ที่กาลังศึกษาชั้นปี สุดท้าย ให้ใช้ใบรับรองว่ากาลังศึกษาขอเอกสารทางโรงเรี ยน และเมื่อจบการศึกษาให้รีบส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นทันที
(โดยเซ็นชื่อ-รับรองสาเนาถูกต้องให้เรี ยบร้อย)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง หรื อผูอ้ ปุ การะ พร้อมลายเซ็นเจ้าของบัตร จานวน 2 ชุด (เซ็นชื่อ-รับรองสาเนาถูกต้องให้เรี ยบร้อย)
- รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 รู ป
- กรอกประวัตินกั ศึกษาในระบบอินทราเน็ต ณ สานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ที่เวปไซต์ http://registrar.rsu.ac.th/PopUp.aspx
5. สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกูย้ มื เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.หรื อ กรอ.) ให้ติดต่อได้ที่ สานักงานแนะแนวและรับนักศึกษา (ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์)
หลังจากมีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบถามและขอแบบฟอร์มกูเ้ งินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (หากค่าหน่วยกิตที่เป็ นส่วนเกินจากการอนุมตั ิให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
นักศึกษาจะต้องชาระเอง)
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวงเดือน สวามีชยั วิทยาลัยดนตรี โทรศัพท์ 095-571-2147
(เปิ ดภาคการศึกษาในวันที่ 24 สิ งหาคม 2563 และ โปรดติดตามการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ต่อไป) เวปไซต์มหาวิทยาลัยรังสิ ต : www.rsu.ac.th

