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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
ตามโครงการศึกษิตศิลปะ  ประจ าปีการศึกษา  2560   

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

  ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายที่จะส่งเสริม
และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  1.1  เป็นผู้มสีัญชาติไทย  และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
พ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ขณะท าการสมัคร 
  1.2  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
  1.3  เป็นผู้มีความประพฤติดี  และมีเจตคติที่ดีต่อศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม 
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
  ภายใต้โครงการนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 วิธี ดังนี้ 
 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. มีผลการเรียน GPAX รวม 4 ภาคเรียน 
   (ม.4 และ ม.5) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
2. แต่ละโรงเรียนเสนอชื่อไม่เกิน 3 คน 

มีผลการเรียน GPAX รวม 4 ภาคเรียน 
(ม.4 และ ม.5) ไม่ต่ ากว่า 2.25 
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3.  หลักฐานการสมัคร 
  

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ระเบียนผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
   (รวม 4 ภาคเรียน) หรือเทียบเท่าโดยมีหัวหน้า 
   สถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และ 
   ประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
3. จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter)  
   ซึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  และต่อการ 
   เลือกเรียนสาขาวิชานั้นๆ ของผู้สมัคร  
   (ครูผู้เขียนปิดผนึกจดหมายลับเฉพาะก่อนมอบให้ผู้สมัคร) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 
   (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) 
6. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 1 ชุด 
7. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน (ถ้ามี) 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ระเบียนผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
    (รวม 4 ภาคเรียน) หรือเทียบเท่าโดยมีหัวหน้าสถานศึกษา 
   หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตรา 
   ของโรงเรียนเป็นส าคัญ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป 
   (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 1 ชุด 
6. แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน (ถ้ามี) 
 

 
4.  วิธีการสมัคร 
 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาม 
   เกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 3 คน และด าเนินการจัดส่ง 
   รายชื่อมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2. อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท 

1. นักศึกษายื่นใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ 
   ด้วยตนเองท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2. อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท 

อนึ่ง  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง  และคุณสมบัติเฉพาะของตนเองตามท่ีระบุไว้ข้างต้น  
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 
แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                /5. วิธีพิจารณา... 



 3 

5.  วิธีพิจารณาคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป   
   และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใด 
   มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะก าหนด  จะไม่ได้รับ 
   การพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และ 
   คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น  หากผู้ใดมีคุณสมบัติ 
   ไม่ตรงตามท่ีคณะก าหนด  จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอน 
   ต่อไป 
2. ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา โดยคณะด าเนินการ 
   จัดสอบความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรม  
   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ (100 คะแนน) 
      เกณฑ์ผ่านการคัดเลือก 
      ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 25 คะแนน 
      ภาคปฎิบัติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 25 คะแนน   
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทรณ์ได้  และนักศึกษา ที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกต้องศึกษาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยไม่สามารถโอนย้ายคณะได้  ยกเว้นจะได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นกรณี ๆ ไป 

 
6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบันอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า  ในพ้ืนที่  

14 จังหวัดภาคใต้ 
 
 7. จ านวนและหลักสูตรที่เปิดรับ 
  7.1  โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก รับจ านวน 30 คน แยกเป็น 
        7.1.1  สาขาวิชาทัศนศิลป์     รับจ านวน  10  คน 
        7.1.2  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   รับจ านวน  10  คน 
        7.1.3  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  รับจ านวน  10  คน 
  7.2  รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก รับจ านวน 30 คน แยกเป็น 
        7.2.1  สาขาวิชาทัศนศิลป์     รับจ านวน  10  คน 
        7.1.2  สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   รับจ านวน  10  คน 
        7.1.3  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  รับจ านวน  10  คน 
 
 8.  อัตราค่าสมัคร  คนละ 200 บาท   
  ใบสมัครขอรับได้ที่งานวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์   หรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด  
หรือสั่งพิมพ์ได้ทาง  http://www.pn.psu.ac.th/fine-arts 
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9.  ปฏิทินและรายเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2560 
รายละเอียดกิจกรรม วันและเวลา หมายเหตุ 
9.1 ก าหนดวันรับสมัคร 

 
1.  ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง   
 27 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2559 

(ในวันและเวลาราชการ) 
2. ส่งทางไปรษณยี ์
 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2559  

(ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) 

งานวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
อาคาร 18 ชั้น 1 
0 7331 3126,  
0 7331 3928-50 ต่อ 1717   

9.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 11 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชือ่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  หรือ  
www.pn.psu.ac.th  หรือ 
 http://www.pn.psu.ac.th/fine-arts 

9.3  สอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ ์
      9.3.1  สาขาวิชาทัศนศิลป ์
      - สอบทฤษฎี (09.00 - 10.00 น.) 
      สอบความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับทัศนศิลป์ เช่น ความรู้ / ทัศนคติต่อ
งานด้านทัศนศิลป์ (อัตนัย 2 ข้อ 50 คะแนน) 
      - สอบปฏบิัต ิ(10.00 - 13.00 น.) 
      สอบทักษะงานวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง 1 ข้อ (50 คะแนน) 
ให้เตรียมดินสอด า EE  มาเอง     
     - สอบสัมภาษณ์ (14.00-16.30 น.)  
     9.3.2  สาขาวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
     - สอบทฤษฎ ี(09.00 - 10.00 น.) 
     สอบความรู้ทั่วไปเกีย่วกับออกแบบประยุกต์ศิลป์ (อัตนัย 2 ข้อ 
50 คะแนน) 
     - สอบปฏิบตัิ (10.00 - 13.00 น.) 
     สอบทกัษะดา้นประยกุต์ศิลป์ 1 ขอ้ (50 คะแนน)  
ให้เตรียมกระดานสเก็ต ดินสอด า EE  มาเอง     
    - สอบสัมภาษณ ์(14.00 - 16.30 น.)  
    9.3.2  สาขาวชิาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
     - สอบทฤษฎ ี(09.00 - 10.00 น.) 
     สอบความรู้ทั่วไปเกีย่วกับการออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกาย (อัตนัย 2 ข้อ 50 คะแนน) 
     - สอบปฏิบตัิ (10.00 - 13.00 น.) 
     สอบทกัษะดา้นการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1 ขอ้ 
(50 คะแนน)  
    - สอบสัมภาษณ ์(14.00-16.30 น.)  

24 สิงหาคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

9.4  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 8 กันยายน 2559  
9.5 รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา ตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559  ดูได้ที่ www.pn.psu.ac.th  หรือ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ http://www.pn.psu.ac.th/fine-arts 
 

  หมายเหตุ  หลักฐานที่นักศึกษาต้องเตรียมมาวันสอบสัมภาษณ ์ได้แก่ 
  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง 
      2.  แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
           
 

/ หมายเหตุ...  



 5 

 10.  การช าระเงิน ค่าประกันการเข้าศึกษา (เงินค่าลงทะเบียน)  และยืนยันสิทธิ์ 
       10.1  ผู้ได้รับการคัดเลือก  หากประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์  จะช าระเงินค่าประกัน
การเข้าศึกษา (ค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560) ช าระเงินระหว่างวันที่  19 - 30 กันยายน 2559 
               โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment download  ได้ที่ www.entrance.psu.ac.th)  ไปช าระ
เงินผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  กรณีไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จากการคัดเลือกฯ และเม่ือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกช าระเงินดังกล่าวแล้ว  ขอให้ส่งส าเนาใบ Bill Payment ยืนยันที่  (Fax) 0-7331-3126  
และคณะศิลปกรรมศาสตร์จะถือว่าผู้นั้นได้ยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาไว้แล้ว หากภายหลังเปลี่ยนใจขอสละสิทธิ์   
การเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี 
       10.2  ผู้ที่ได้ช าระเงินและยืนยันสิทธิ์ภายใต้โครงการนี้แล้ว  จะไม่มีสิทธิ์ในการรับตรงของทาง
มหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่นๆ อีก  และมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือ
ตัดชื่อออกจากกระบวนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission ด้วย 
 
 11.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
              ผู้ที่ได้ยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ด้วยการช าระเงินตามข้อ 10) ไว้เรียบร้อยแล้ว  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  จะประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 ตุลาคม 2559 
        ทาง Internet ที่ http://finearts.pn.psu.ac.th/  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ งานวิชาการ           
คณะศิลปกรรมศาสตร์  โทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 1717 
 
 12.  เงื่อนไขการคงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
       12.1  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์  จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนเดิม       
จนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ในปีการศึกษาเดียวกัน) 
       12.2  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ด าเนินการสอบคัดเลือกในกรณีที่มีผู้สมัครจ านวนน้อย
ซึ่งจะประกาศให้ทราบในล าดับต่อไป  อนึ่ง  ผู้สมัครรายใดที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว  หากตรวจสอบพบภายหลังว่า
ขาดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตตามโครงการศึกษิตศิลปะ  ประจ าปีการศึกษา 2560  แม้จะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วก็
ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 13.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการเปิดภาคการศึกษา 
      ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้ว  ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จนกว่า 
      13.1  ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษา Transcript   
ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์  ในวันรายงานตัวพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

/ 13.2 ผู้ที่มี... 
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      13.2  ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการเปิดภาคการศึกษานั้น  
จะต้องไปรายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
                                         (ลงชื่อ)             พัชรียา  ไชยลังกา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 

 
         ส าเนาถูกต้อง 

      นวรัตน์  ธรรมทัศน์ 

 (นางสาวนวรัตน์  ธรรมทัศน์)       ปัทมา     ร่าง/พิมพ์ 
    นักวิชาการอุดมศึกษา        นวรัตน์   ตรวจทาน 

  



ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามโครงการศึกษิตศิลปะ 

สาขาวิชาทัศนศิลป์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
--------------------------------------------- 

 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว...........................................................นามสกุล...................................................................... 

 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน           

 ชื่อ-สกุล บิดา.........................................................................................................................อาชีพ......................................... 
      ชื่อ-สกุล มารดา.....................................................................................................................อาชีพ.........................................  
 ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ทีส่ะดวก ........................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์บา้น.............................โทรศัพท์มือถือ..................................E-mail Address.......................................................... 
2.  ข้อมูลการศึกษา 
  ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      ก าลังศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปทีี ่3 หรือเทียบเท่าอื่น ๆ 

โรงเรียน........................................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์.......................................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา  (GPAX) ...................................................... 

3.  สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธี 
   โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก    รับตรงโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์เป็นผู้คัดเลือก 
4.  หลักฐานการสมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  
  ส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา 
  จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter)  (กรณีโควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  1  ชุด 
   แฟ้มสะสมผลงาน  (ถา้มี) 

 
 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร) 
(...............................................................) 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

…………...................…เลขที่ผู้สมัคร 



ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามโครงการศึกษิตศิลปะ 

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
--------------------------------------------- 

 

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว...........................................................นามสกุล...................................................................... 

 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน           

 ชื่อ-สกุล บิดา.........................................................................................................................อาชีพ......................................... 
      ชื่อ-สกุล มารดา.....................................................................................................................อาชีพ.........................................  
 ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ทีส่ะดวก ........................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์บา้น.............................โทรศัพท์มือถือ..................................E-mail Address.......................................................... 
2.  ข้อมูลการศึกษา 
  ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      ก าลังศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปทีี ่3 หรือเทียบเท่าอื่น ๆ 
      โรงเรียน........................................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด............................................     
      รหัสไปรษณีย์....................................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  4  ภาคการศึกษา   (GPAX) ...................................................... 
3.  สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธี 
   โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก    รับตรงโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์เป็นผู้คัดเลือก 
4.  หลักฐานการสมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  
  ส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา 
  จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter)  (กรณีโควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  1  ชุด 
   แฟ้มสะสมผลงาน  (ถา้มี) 

 
 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร) 
(...............................................................) 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

…………………….......…เลขที่ผู้สมัคร 



 

 

 

ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามโครงการศึกษิตศิลปะ 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

1. ข้อมูลผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว...........................................................นามสกุล...................................................................... 

 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน           

 ชื่อ-สกุล บิดา.........................................................................................................................อาชีพ......................................... 
      ชื่อ-สกุล มารดา.....................................................................................................................อาชีพ.........................................  
 ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ทีส่ะดวก ........................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์บา้น.............................โทรศัพท์มือถือ..................................E-mail Address.......................................................... 
2.  ข้อมูลการศึกษา 
  ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      ก าลังศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปทีี ่3 หรือเทียบเท่าอื่น ๆ 
      โรงเรียน........................................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด............................................     
      รหัสไปรษณีย์....................................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  4  ภาคการศึกษา   (GPAX) ...................................................... 
3.  สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธี 
   โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก    รับตรงโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์เป็นผู้คัดเลือก 
4.  หลักฐานการสมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  
  ส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา 
  จดหมายของครูผู้สอน (Recommendation letter)  (กรณีโควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก)  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
   ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  1  ชุด 
   แฟ้มสะสมผลงาน  (ถา้มี) 

 
 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร) 
(...............................................................) 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

…………………….......…เลขที่ผู้สมัคร 



 

 

 
                                          
 
 

เลขท่ีผูส้มัคร.......................... 

ส่วนที่ 1  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบโครงการศึกษิตศิลปะ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ปีการศึกษา 2560 
ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว .......................................................... 
นามสกลุ.............................................................................................. 
สมัครเข้าศึกษาต่อโดย 

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 

 

                              (ลงช่ือ)...........................................ผู้สมัครสอบ 

                                   วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ........... 
                             
                              (ลงช่ือ)..............................................ผู้รับสมัคร 

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

                                                    
 
 
 

                                              เลขท่ีผู้สมัคร......................... 

ส่วนที่ 2  (ส าหรับนักศึกษา) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบโครงการศึกษิตศิลปะ  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ปีการศึกษา 2560 
ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว .......................................................... 
นามสกลุ.............................................................................................. 
สมัครเข้าศึกษาต่อโดย 

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 
 

(ลงช่ือ).............................................ผู้สมัครสอบ 

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

                               (ลงช่ือ).............................................ผู้รับสมัคร 

                                    วันที่.......เดือน...................พ.ศ........... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                    
 
        
 

เลขท่ีผูส้มัคร.......................... 

ส่วนที่ 1  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบโครงการศึกษิตศิลปะ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ปีการศึกษา 2560 
ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว .......................................................... 
นามสกลุ.............................................................................................. 
สมัครเข้าศึกษาต่อโดย 

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 

                              (ลงช่ือ)...........................................ผู้สมัครสอบ 

                                   วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ........... 
                             
                              (ลงช่ือ)..............................................ผู้รับสมัคร 
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