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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

ตามโครงการศึกษิตศิลปะ  ประจ าปีการศึกษา  2560 (รอบท่ี 2) 
------------------------------------------------ 

 

  ด้วยคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีนโยบำยที่จะ
ส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ  ให้เข้ำศึกษำต่อใน
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
  1.1  เป็นผู้มีสัญชำติไทย  และก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ
ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภำคใต้ ขณะท ำกำรสมัคร 
  1.2  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง  หรือโรคส ำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและอำชีพ 
  1.3  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี  และมีเจตคติที่ดีต่อศำสตร์ทำงด้ำนศิลปกรรม 
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
  ภำยใต้โครงกำรนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์เปิดรับนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี  
2 วิธี ดังนี้ 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. มีผลกำรเรียน GPAX รวม 4 ภำคเรียน 
   (ม.4 และ ม.5) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
2. แต่ละโรงเรียนเสนอชื่อไม่เกิน 3 คน 

มีผลกำรเรียน GPAX รวม 4 ภำคเรียน 
(ม.4 และ ม.5) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.25 

     
 
 
 
 
 

  
                                                                                               /3.  หลกัฐำนกำรสมัคร... 



2 
3.  หลักฐานการสมัคร 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ระเบียนผลกำรเรียนของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5 
   (รวม 4 ภำคเรียน) หรือเทียบเท่ำโดยมีหัวหน้ำ 
   สถำนศึกษำหรือนำยทะเบียนลงนำมรับรอง และ 
   ประทับตรำของโรงเรียนเป็นส ำคัญ 
3. จดหมำยของครูผู้สอน (Recommendation letter)  
   ซึ่งแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  และต่อกำร 
   เลือกเรียนสำขำวิชำนั้นๆ ของผู้สมัคร  
   (ครูผู้เขียนปิดผนึกจดหมำยลับเฉพำะก่อนมอบให้ 
   ผู้สมัคร) 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
5. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว 3 รูป 
   (ถ่ำยครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) 
6. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ 1 ชุด 
7. แฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียน (ถ้ำมี) 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 
2. ระเบียนผลกำรเรียนของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5   
    (รวม 4 ภำคเรียน) หรือเทียบเท่ำโดยมีหัวหน้ำ  
    สถำนศึกษำ หรือนำยทะเบียนลงนำมรับรอง และ 
    ประทับตรำของโรงเรียนเป็นส ำคัญ    
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
4. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว 3 รูป 
   (ถ่ำยครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ 1 ชุด 
6. แฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียน (ถ้ำมี) 
 

 
4.  วิธีการสมัคร 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. โรงเรียนพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตำม 
    เกณฑ์ท่ีก ำหนด จ ำนวน 3 คน และด ำเนินกำรจัดส่ง 
    รำยชื่อมำยังคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
2. อัตรำค่ำสมัครคนละ 200 บำท 

1. นักศึกษำยื่นใบสมัคร และหลักฐำนประกอบกำร 
    สมัครต่ำงๆ ด้วยตนเองท่ีคณะศิลปกรรมศำสตร์   
    หรือส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ 
2. อัตรำค่ำสมัครคนละ 200 บำท 

อนึ่ง  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพำะของตนเองตำมท่ีระบุไว้
ข้ำงต้น หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลักฐำนประกอบกำรสมัครเป็นเท็จจะ
ถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำแม้ว่ำจะผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกได้เข้ำศึกษำแล้วก็จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
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5.  วิธีพิจารณาคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 

       โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก          รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก 
1. คณะศิลปกรรมศำสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป   
   และคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครในเบื้องต้น หำก 
   ผู้ใดมคีุณสมบัติไม่ตรงตำมที่คณะก ำหนด จะไม่ได้ 
   รับกำรพิจำรณำในขั้นตอนต่อไป 
2. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์โดยคณะกรรมกำร 

1. คณะศิลปกรรมศำสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป 
 และคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครในเบื้องต้น หำกผู้ใดมี 
   คุณสมบัติไม่ตรงตำมที่คณะก ำหนด จะไม่ได้รับกำร
 พิจำรณำในขั้นตอนต่อไป 
2. ทดสอบควำมพร้อมทำงกำรศึกษำ โดยคณะด ำเนินกำร 
   จัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปกรรม  
   ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติ (100 คะแนน) 
      เกณฑผ์่ำนกำรคัดเลือก 
      - ภำคทฤษฎี คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
      เกณฑ์ผ่ำน 25 คะแนน 
      - ภำคปฎิบัติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน  
      เกณฑ์ผ่ำน 25 คะแนน   
3. ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ 

หมายเหตุ กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สำมำรถอุทรณ์ได้   
และนักศึกษำ ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องศึกษำให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต โดยไม่
สำมำรถโอนย้ำยคณะได ้ ยกเว้นจะได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิลปกรรมศำสตร์เป็นกรณี ๆ ไป 

 
6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย วิทยำลัยช่ำงศิลป์ และสถำบันอำชีวศึกษำหรือเทียบเท่ำ   

 
 7. จ านวนและหลักสูตรที่เปิดรับ 
  7.1  โควตำให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก รับจ ำนวน 30 คน แยกเป็น 
        7.1.1  สำขำวิชำทัศนศิลป์     รับจ ำนวน  10  คน 
        7.1.2  สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์   รับจ ำนวน  10  คน 
        7.1.3  สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกำย  รับจ ำนวน  10  คน 
  7.2  รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก รับจ ำนวน 30 คน แยกเป็น 
        7.2.1  สำขำวิชำทัศนศิลป์     รับจ ำนวน  10  คน 
        7.2.2  สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์   รับจ ำนวน  10  คน 
        7.2.3  สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกำย  รับจ ำนวน  10  คน 
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8.  ปฏิทินและรายเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2560 

รายละเอียดกิจกรรม วันและเวลา หมายเหตุ 
8.1 ก ำหนดวันรับสมัคร 
 

1.  ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง   
 13 มีนำคม - 28 เมษำยน 2560 

(ในวันและเวลำรำชกำร) 
2. ส่งทางไปรษณยี ์
 13 มีนำคม – 24 เมษำยน 2560  

(ดูจำกวันประทับตรำไปรษณีย์) 

งำนวิชำกำร คณะศิลปกรรมศำสตร์  
อำคำร 18 ชั้น 1 
0 7331 3126,  
0 7331 3928-50 ต่อ 1717   

8.2  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 11 พฤษภำคม 2560 ประกำศรำยชือ่ที่บอร์ดประชำสัมพันธ ์ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์  หรือ  
www.pn.psu.ac.th  หรือ 
 http://www.pn.psu.ac.th/fine-arts 

8.3  สอบคัดเลือกวิชำเฉพำะ และสอบสัมภำษณ ์
      8.3.1  สาขาวิชาทัศนศิลป ์
      - สอบทฤษฎี (09.00 - 10.00 น.) 
      สอบควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับทัศนศิลป์ เช่น ควำมรู้ / 
ทัศนคติต่องำนด้ำนทัศนศิลป์ (อัตนัย 2 ข้อ 50 คะแนน) 
      - สอบปฏบิัต ิ(10.00 - 13.00 น.) 
      สอบทักษะงำนวำดเส้นจำกหุ่นนิ่ง 1 ข้อ (50 คะแนน) 
ให้เตรียมดินสอด ำ EE  มำเอง     
     - สอบสัมภาษณ์ (14.00-16.30 น.)  
     8.3.2  สาขาวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป ์
     - สอบทฤษฎ ี(09.00 - 10.00 น.) 
     สอบควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกับออกแบบประยุกต์ศิลป์ (อัตนัย 
2 ข้อ 50 คะแนน) 
     - สอบปฏิบตัิ (10.00 - 13.00 น.) 
     สอบทกัษะดำ้นประยกุต์ศิลป์ 1 ขอ้ (50 คะแนน)  
ให้เตรียมกระดำนสเก็ต ดินสอด ำ EE  มำเอง     
    - สอบสัมภาษณ ์(14.00 - 16.30 น.)  
     8.3.3  สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
     - สอบทฤษฎ ี(09.00 - 10.00 น.) 
     สอบควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกับออกแบบแฟชั่นและ 
เครื่องแต่งกำย (อัตนัย 2 ข้อ 50 คะแนน) 
     - สอบปฏิบตัิ (10.00 - 13.00 น.) 
     สอบทกัษะดำ้นออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกำย 1 ข้อ 
(50 คะแนน)  ให้เตรียมกระดำนสเก็ต ดินสอด ำ EE  มำเอง     
    - สอบสัมภาษณ ์(14.00 - 16.30 น.)  

17 พฤษภำคม 2560 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

8.4  ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 26 พฤษภำคม 2560  
8.5 รำยงำนตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษำ ตำมก ำหนดกำรของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ดูได้ที่ www.pn.psu.ac.th  หรือ 

บอร์ดประชำสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ และ http://www.pn.psu.ac.th/fine-arts 
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 9.  การช าระเงิน ค่าประกันการเข้าศึกษา (เงินค่าลงทะเบียน)  และยืนยันสิทธิ์ 
       9.1  ผู้ได้รับกำรคัดเลือก หำกประสงค์จะเข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์ จะช ำระเงินค่ำประกัน
กำรเข้ำศึกษำ (ค่ำลงทะเบียนเรียนภำคกำรศึกษำท่ี 1/2560) ช ำระเงินระหว่ำงวันที่  5 - 16 มิถุนำยน 2560 
             โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment download  ได้ที่ www.entrance.psu.ac.th)  ไปช ำระ
เงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ได้ทุกสำขำทั่วประเทศ กรณีไม่ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จากการคัดเลือกฯ และ
เม่ือผู้ได้รับการคัดเลือกช าระเงินดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งส าเนาใบ Bill Payment ยืนยันที่ (Fax) 0-7331-3126  
และคณะศิลปกรรมศาสตร์จะถือว่าผู้นั้นได้ยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาไว้แล้ว หากภายหลังเปลี่ยนใจขอสละสิทธิ์   
การเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์จะไม่คืนเงินดังกล่าวให้ในทุกกรณี 
       9.2  ผู้ที่ได้ช ำระเงินและยืนยันสิทธิ์ภำยใต้โครงกำรนี้แล้ว  จะไม่มีสิทธิ์ในกำรรับตรงของทำง
มหำวิทยำลัยในรูปแบบอื่นๆ อีก  และมหำวิทยำลัยจะส่งชื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
เพ่ือตัดชื่อออกจำกกระบวนกำรคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยในระบบ Admission ด้วย 
 
 10.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
              ผู้ที่ได้ยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์ (ด้วยกำรช ำระเงินตำมข้อ 9) ไว้
เรียบร้อยแล้ว  คณะศิลปกรรมศำสตร์  จะประกำศรำยชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
        ทำง Internet ที่ http://finearts.pn.psu.ac.th/  หรือโทรศัพท์สอบถำมได้ที่ งำนวิชำกำร           
คณะศิลปกรรมศำสตร์  โทร. 0-7331-3928-50 ต่อ 1717 
 
 11.  เงื่อนไขการคงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
       11.1  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์  จะต้องอยู่ศึกษำต่อในโรงเรียน
เดิม       จนส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (ในปีกำรศึกษำเดียวกัน) 
       11.2  คณะศิลปกรรมศำสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกในกรณีที่มีผู้สมัครจ ำนวน
น้อยซึ่งจะประกำศให้ทรำบในล ำดับต่อไป  อนึ่ง  ผู้สมัครรำยใดที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้ว  หำกตรวจสอบพบ
ภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำหลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิตตำมโครงกำรศึกษิตศิลปะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (รอบที่ 2)  แม้จะ
ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกแล้วก็ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำใน หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
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 12.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการเปิดภาคการศึกษา 
      ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์แล้ว  ยังไม่ถือว่ำเป็น
นักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  จนกว่ำ 
      13.1  ผู้ที่มีรำยชื่อมีสิทธิ์เข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์ จะต้องยื่นใบแสดงผลกำรศึกษำ 
Transcript   ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะศิลปกรรมศำสตร์  ในวันรำยงำนตัวพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
      13.2  ผู้ที่มีรำยชื่อมีสิทธิ์เข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์  ได้มำรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  โดยกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำและกำรเปิดภำคกำรศึกษำนั้น  
จะต้องไปรำยงำนตัวตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
 

 ประกำศ ณ วันที ่ 7  มีนำคม  พ.ศ. 2560 
 

 
                             (ลงชือ่)             พัชรียำ  ไชยลังกำ              

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรียำ  ไชยลังกำ) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำเขตปัตตำนี  ปฏิบัติกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
 
 
 
         ส ำเนำถูกต้อง 

     นวรัตน์  ธรรมทัศน์ 

 (นำงสำวนวรัตน์  ธรรมทัศน์)       ปัทมำ     ร่ำง/พิมพ์ 
    นักวิชำกำรอุดมศึกษำ        นวรัตน์   ตรวจทำน 



ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามโครงการศึกษิตศิลปะ 

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 หรือเทียบเท่าอ่ืน ๆ 

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

3. รายละเอียดการสมัคร 
   สาขาวชิาทัศนศิลป์         สาขาวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์        สาขาวชิาออกแบบแฟชัน่และเครื่องแต่งกาย 
4.  สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธี 
   โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก    รับตรงโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์เป็นผู้คัดเลือก 
5.  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 

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

   
                                                  
 
 

                                                เลขท่ีผู้สมคัร........................ 

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 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

รูปถ่าย 



 
                                          
 
 

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

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

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 

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

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

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

   
                                                  
 
 

                                                เลขท่ีผู้สมคัร........................ 

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

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 

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

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

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

ส่วนที่ 1  (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบโครงการศึกษิตศิลปะ 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
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  
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
ปีการศึกษา 2560 

ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว .......................................................... 
นามสกลุ.............................................................................................. 
สมัครเข้าศึกษาต่อโดย 

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                    
 
        
 

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

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

    โควตาให้โรงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 

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

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

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

   
                                                  
 
 

                                                เลขท่ีผู้สมคัร........................ 

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

    โควตาใหโ้รงเรยีนเป็นผู้คัดเลือก 

      รับตรงโดยคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นผูค้ัดเลือก     
 

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

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

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