
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษา โควตาประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

……………………………………………………………... 

 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายจัดสรรโควตาประเภทเรียนดี
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่คณะฯ 
ก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจ           
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่
บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์) เพ่ือคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการ
ประกาศผลโควตา ให้ทราบต่อไป 

 คณะศิลปศาสตร์  ประกาศรายชื่ อผู้ มี คุณสมบั ติ สอบสั มภาษณ์  ในวันที่  4 ธั นวาคม 2558                   
บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์  อาคาร 58  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา                 
หรือทาง http://LibArts.rmutsv.ac.th  

 ประกาศ   ณ  วันที่   7    เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 

 

 

   (นางนุชลี   ทิพย์มณฑา) 
          คณบดีคณะศิลปศาสตร์  

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


 
 

  ก าหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและ  Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://LibArts.rmutsv.ac.th  
2. ผู้สมัครแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา และกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน)                ในใบสมัครฯ พร้อมลงลายมือช่ือ  
3. แนบส าเนาเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้
 3.1  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช. ),  ม.6 4  ภาคการศึกษา   1   ชุด 
        หรือส าเนาใบแสดงผลการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 2  ภาคการศึกษา   1   ชุด 
 3.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา  1   ชุด 
 3.3  ส าเนาหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) น ามาวันสอบสมัภาษณ ์ 1   ชุด 
        (ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องมีขนาด A4 เท่าน้ัน และผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
4. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ได้ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ต้ังแต่บัดน้ี               
ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์) ตามที่อยู่ ดังน้ี 

   เรียน   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  เลขที่ 1  ถ.ราชด าเนินนอก  ต.บ่อยาง 
  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000   
  (สมัครนักศึกษาโควตาประเภทเรียนดี  ปีการศึกษา  2559) 

 4.   ประกาศรายชื่อผู้มีคณุสมบัตสิอบสัมภาษณ์ วันท่ี    4      ธันวาคม 2558 
 5.   สอบสัมภาษณ ์  วันท่ี     16     ธันวาคม   2558 
 6.  ประกาศผลสอบ  วันท่ี 25    ธันวาคม   2558 
 7. รายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน วันท่ี   6      มกราคม     2559 

 หมายเหตุ :  หากนักเรียน / นักศึกษา รายใดมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครโควตา สมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
               ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์หรือทางโทรศัพท ์0-7431-7189 ต่อ 207, โทรสาร 0-7431-7190 ต่อ 111 

   
 

      

 

 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

เลขท่ี 1  ถ.ราชด าเนินนอก  ต.บอ่ยาง   อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
โทรศัพท์ 0-7431-7189 

โทรสาร 0-7431-7190 ต่อ 111  http://LibArts.rmutsv.ac.th   
 

ระดับปรญิญาตร ี  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตร วุฒิที่รับ / คะแนนเฉลี่ยสะสม 
จ านวนที่รับ 
ภาคปกต ิ

1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารสากล 4  ปี 

ม.6 ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.50 
ปวช. ทุกสาขา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.75   
คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า  2.50    

40 

2 การทอ่งเที่ยว 4  ปี 
ม.6  ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75  
ปวช. ทุกสาขา  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

40 

3 การโรงแรม 4  ปี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
ปวช. ทุกสาขา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 

50 

 
 

ระดับปรญิญาตร ี  
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ที ่ หลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตร วุฒิที่รับ / คะแนนเฉลี่ยสะสม 
จ านวนที่รับ 
ภาคปกต ิ

1 ธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 4  ปี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.50   
ปวช.ทุกสาขา  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.75   

30 

2 อาหารและโภชนาการ 4  ปี 
ม.6 ทุกแผนการเรียน   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.75  
ปวช.ทุกสาขา   คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 

40 

3 อาหารและโภชนาการ เทียบโอน ปวส.อาหารและโภชนาการ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่  3.00 15 

 
หลักฐานที่ใช้  1.    ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่กรอกรายละเอียดสมบรูณ ์

2. ใบแสดงผลการศึกษา  4  ภาคการศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. 
3. ใบแสดงผลการศึกษา  2  ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษา ปวส. 

    
 
 

 

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


 
             

  
 

ใบสมัครนักศึกษาโควต้า ประจ าปีการศึกษา 2558 
คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา 

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

1.  ประวัติ 
 1.1 ชื่อ(นาย,นางสาว) .............................................................................. ............................................. 
 

1.2 เกิดวันที่ ................. เดือน .......................................... พ.ศ. .................... อายุ ........................ ปี 
 

1.3 บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
 

1.4 ชื่อบิดา..............................................................................อาชีพ .................................................. ... 
 

1.5 ชื่อมารดา............................................................................อาชีพ .................................................... 
 

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

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

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

  เบอร์โทรศัพท์...........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail.............................. 

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

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

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

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

3. สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตร  4  ป ี หลักสูตรสาขาวิชา...................................................................... 
 

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

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

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

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

 
รูปถ่ายขนาด 

1   น้ิว 

 
รูปถ่ายขนาด 

1   น้ิว 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาค............................................ 


