
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง  การจัดสรรโควตานักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

……………………………………………………………... 

 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตานักศึกษาผู้มี
ความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา         
ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่คณะฯ ก าหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เพ่ือคณะศิลปศาสตร์จะได้
ด าเนินการแจ้งผลโควตาให้ทราบต่อไป 

 คณะศิลปศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ อาคาร 58  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ถ.ราชด าเนินนอก อ.เมือง จ.สงขลา                  
หรือทาง  http://LibArts.rmutsv.ac.th  

 ประกาศ   ณ  วันที่   17    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 

  

   

                                                         (นางถนอมศร ี   เจนวิถีสุข) 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://libarts.rmutsv.ac.th/


 

ก าหนดการและข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

1. ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและ  Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://LibArts.rmutsv.ac.th  
2. ผู้สมัครแต่งกายชุดนกัเรียน/นักศึกษา และกรอกข้อความใหค้รบถ้วนพรอ้มตดิรปูถ่ายขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือน)                ในใบสมัครฯ  โดยแนบส าเนาเอกสารประกอบการสมคัร ดังนี ้
 2.1  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช. ),  ม.6 4  ภาคการศึกษา   1   ชุด 
        หรือส าเนาใบแสดงผลการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2  ภาคการศึกษา   1   ชุด 
 2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา  1   ชุด 
 2.3  ส าเนาหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)  1   ชุด 
        (ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผูส้มัครเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
3. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ได้ตั้งแต่บัดน้ี ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)  

 4.   ประกาศรายชื่อผู้มีคณุสมบัตสิอบสัมภาษณ ์ วันท่ี      9      มกราคม 2558 
 5.   สอบสัมภาษณ ์ วันท่ี     14     มกราคม   2558 
 6.  ประกาศผลสอบ  วันท่ี   21    มกราคม  2558 
 7. รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน วันท่ี    28    มกราคม      2558 

 หมายเหตุ :        - หากนักศึกษารายใดไม่สามารถยื่นใบสมัครโควตาได้ตามวันและเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
             นักศึกษาสามารถสมัครสอบตรงไดโ้ดยดูรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ 
                                 -  ในวันสัมภาษณ์ ผูเ้ข้าสอบสัมภาษณต์้องน าหลักฐานแสดงผลงานทางด้านกิจกรรมและกีฬา                                                   

มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

    เว็บไซต์  http://www.rmutsv.ac.th  หรือ  http://LibArts.rmutsv.ac.th  

 โทรศัพท์ 0-7431-7189 -90, 0-7432-3504-6 ต่อ 1201 
 โทรสาร 0-7431-7190 ต่อ 111 
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ใบสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมและกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2558 
คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 

**************************************************************** 

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาประเภท     ด้านกิจกรรม     ด้านกีฬา  

1.  ประวัติ 

 1.1 ชื่อ – สกุล (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................................................... 
 

1.2 เกิดวันที่ ................. เดือน .......................................... พ.ศ. .................... อายุ ........................ ป ี
 

1.3 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
 

1.4 ชื่อ – สกุล บิดา...................................................................อาชีพ .................................................. 
 

1.5 ชื่อ – สกุล มารดา...............................................................อาชีพ ................................................... 
 

1.6 ภูมิล าเนาเดิมบ้านเลขที่............... หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย........................ ถนน........................... 
 

ต าบล......................อ าเภอ.........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................ 
 

1.7 ทีอ่ยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย................ถนน....................ต าบล
......................อ าเภอ...........................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...................... 
 

  เบอร์โทรศัพท.์..............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
  E-mail............................................................................................................................................ . 

2.   คุณวุฒิท่ีใช้สมัคร  ม.6 
   ปวช. 
   ปวส. คะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาค......................................... 
 

 สาขาวิชา / โปรแกรม / แผนก.........................................................    

 ชื่อสถานศึกษา................................................................................. 
 

 จังหวัด................................................................................... ..........   

3. สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตร  4  ป ี หลักสูตรสาขาวิชา...................................................................... 
 

  หลักสูตร  เทียบโอน หลักสูตรสาขาวิชา...................................................................... 
      
 
               
 
 

 
รูปถ่ายขนาด 

1   นิ้ว 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค......................................... 



4. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 

    

    

    

    

    

5. ประวัติการท ากิจกรรม    กีฬา    กิจกรรม    กิจกรรมอ่ืนๆ 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผลที่ได้รับ/ปีการศึกษา หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

6. ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................................................. ....................

............................................................................................................... ..................................................................

.....................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ........................................................ผูส้มัคร 

                                                                  (..........................................................) 

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


