
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา 2558 
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ 
…………………………………… 

 

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มีนโยบายรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เพ่ิมเติม) ประจําปการศึกษา 2558 สาขาศิลปกรรมและออกแบบ ใหกับนักศึกษาท่ีมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตางๆตามท่ีคณะฯ กําหนด (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)  เขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี  นักเรียน/นักศึกษาและผูสนใจ สามารถสงใบสมัครได ตั้งแตวันท่ี 4 - 29 พฤษภาคม  2558 
เพ่ือคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะไดดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับสมัคร ประจําปการศึกษา 2558 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

  
 ทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร  จะประกาศรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเขาสอบสัมภาษณ ในวันที่  4 

มิถุนายน 2558 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ถ.ราชดําเนินนอก  
อ.เมือง  จ.สงขลา และทาง http://arch.rmutsv.ac.th 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 
                      

                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ) 
หลักสูตรศิลปะบัณฑิต 
ลําดับท่ี หลักสูตรวิชา จํานวนท่ีรับ/คน 

1 หลักสูตรวิชาจิตรกรรม 15 
2 หลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 10 

 (นางสาวปยาภรณ  ธุระกิจจํานง) 
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 



 ๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา (เพ่ิมเติม) ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 โดยขอความ
อนุเคราะหจากสถานศึกษา 

2. นักศึกษาและผูสนใจ สามารถ DOWNLOAD  ใบสมัครและดูรายละเอียดการรับสมัครไดท่ีเว็บไซตของ
คณะฯ http://arch.rmutsv.ac.th โทรศัพท 0-7431-7173 โทรสาร 0-7431-7174 

3. ผูสมัครกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) ในใบสมัครโดย  
แนบสําเนาเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 3.1 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา    1 ชุด  

3.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    1 ชุด 
 3.3 สําเนาหลักฐานท่ีแสดงความสามารถพิเศษ (ถามี) 1 ชุด 
       (สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวย) 

4. ผูสมัครยื่นใบสมัครไดท่ี สํานักงานคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ถ.ราชดําเนินนอก  อ.เมือง จ.สงขลา ในวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. และ 

    วันเสาร – อาทิตย เวลา 08.30 – 15.00 น./เวลาราชการ หรือ สงทางไปรษณียได ตั้งแตวันท่ี 4 - 29 
พฤษภาคม 2558  ตามท่ีอยูดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขาสอบสัมภาษณ     วันท่ี     4  มิถุนายน  2558 
6. สอบสัมภาษณ     วันท่ี   12  มิถุนายน  2558 
7. ประกาศผลสอบ     วันท่ี   16  มิถุนายน  2558 
8. รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   วันท่ี   19  กรกฎาคม 2558 
9. เปดเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2558        วันท่ี   17  สิงหาคม 2558 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา (เพ่ิมเติม) ท่ีประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี  
http://www.rmutsv.ac.th โทรศัพท/โทรสาร 0-7431-7143 (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  เรียน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
   1 ถ.ราชดําเนินนอก  ต.บอยาง 
   อ.เมือง  จ.สงขลา  90000    
   (สมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม หลักสูตรศิลปบัณฑิต   

สาขาศิลปกรรมและออกแบบ ประจําปการศึกษา 2558) 

กําหนดการและข้ันตอนการรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 (เพ่ิมเติม) 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คุณวุฒิท่ีรับสมัคร : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ทุกแผนการเรียน 
                              ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส)  

 

 



 ๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1. คุณสมบัตินักศึกษา 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ) 
 1.1 เปนผูท่ีมีความประพฤติดี มีบุคลิกเรียบรอย และมีความขยันหม่ันเพียร 
 1.2 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
 1.3 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน 
 1.4 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2. หลักฐานท่ีใชสมัคร 
 2.1 ใบสมัครนักศึกษาท่ีกรอกขอมูลรายละเอียดเรียบรอย สมบูรณ 

 2.2 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา    1   ชุด  
2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    1   ชุด 

 2.4 สําเนาหลักฐานท่ีแสดงความสามารถพิเศษ (ถามี) 1   ชุด 
       (สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย) 

 
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
ลําดับ

ท่ี 
หลักสูตรวิชา วุฒิท่ีรับ 

1 หลักสูตรวิชาจิตรกรรม - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการ
เรียน 
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2 หลักสูตรวิชาการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ 

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา 
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการ
เรียน 

คุณสมบัตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพ่ิมเติม) ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
1 ถ.ราชดําเนินนอก  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 

โทรศัพท 0-7431-7173 โทรสาร 0-7431-7174 
http://arch.rmutsv.ac.th  

คุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปการศึกษา 2557 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 ๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ประวัติ 
 1.1 ชื่อ (นาย,นางสาว) ................................................................................................................ 
 1.2 เกิดวันท่ี .............. เดือน ................................ พ.ศ. ...................... อายุ .......... ป 
 1.3 บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี        -              -                  -        -  
 1.4 ชื่อบิดา ............................................................... อาชพี ...................................................... 
 1.5 ชื่อมารดา ............................................................ อาชพี ..................................................... 
 1.6 ภูมิลําเนาเดิม ....................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................. 
 1.7 ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได............................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
       หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.................................................................................. 
       E-mail address ............................................................................................................. 
 
2. คุณวุฒิท่ีใชสมัคร  

 ม.6     โปรแกรม /แผนกวิชา/สาขาวิชา........................................................................ 

 ปวช. ชื่อสถานศึกษา....................................................................................................  
 ปวส. จังหวัด................................................................................................................  

คะแนนเฉล่ียสะสม : ม.6 / ปวช. (4 ภาคการศึกษา)............................................................................    
 ปวส................................................................................................................... 

3. สมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตร 4 ป  หลักสูตรสาขาวิชา............................................................................... 
 หลักสูตร 4 ป  หลักสูตรสาขาวิชา.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา2558 
(เพ่ิมเติม) 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาศิลปกรรมและออกแบบ  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
1 ถ.ราชดําเนินนอก  ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 

โทรศัพท 0-7431-7173 โทรสาร 0-7431-7174 
http://arch.rmutsv.ac.th 

 

 
 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 



 ๕ 
 
 
 
 
4. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ปวช./ปวส. 

   
    
    

 
5. ความสามารถพิเศษ 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผูสมัคร 
( ............................................................... ) 

วันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. ................. 

*** คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณานักศึกษา สําหรับผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน  
ตามที่ไดประกาศแจงใหทราบแลวเทาน้ัน  หากผูสมัครมีคุณสมบัติที่ไมถูกตอง 

ตามที่ไดประกาศไว จะถอืเปนโมฆะ *** 


