
 

 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ (วิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)  
เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2562 

…………………………...... 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเรียนและพัฒนางานด้านศิลปกรรม เพ่ือสอบ
คัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ (วิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) เข้าเป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้   
 
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 โดยนักเรียนแต่ละคนจะสมัครได้เพียง 1 หลักสูตร (1 สาขาวิชา) เท่านั้น ดังนี้   

1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง  จ านวน 20 คน 
1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์    จ านวน 20 คน 
1.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ    จ านวน 20 คน 
1.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย    จ านวน 10 คน 
1.5 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต    สาขาดุริยางคศลิป์ตะวันตก   จ านวน 20 คน  

                    รวมจ านวนรับ 90 คน 
2. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรง 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีร่างกายไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะ
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
  2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร 
  2.2.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน 
  2.2.2 นักเรียนผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  
  2.2.3 หากผู้สมัครได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือระดับเหรียญทอง ในระดับจังหวัดขึ้นไปในสาขาที่สมัครเรียน 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 



 3. วิธีการสอบคัดเลือกตรงโดยคณะ 
 3.1 พิจารณาโดยทดสอบความสามารถในสาขาท่ีสมัคร 
 3.2 พิจารณาโดยวิธีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 
 3.3 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี แฟ้มสะสมงานให้น ามาวันสอบสัมภาษณ์) 
 3.4 พิจารณาจากคุณสมบัติตามประกาศ และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการสมัคร 
  
 

4. หลักฐานการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรงที่กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์   จ านวน 1 ฉบับ  
 4.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
      ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
 4.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน GPA สะสม 5 ภาคเรียน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
 4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 
 4.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 
 4.6 แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี แฟ้มสะสมงานให้น ามาวันสอบสัมภาษณ์) 
 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกตรง (วิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) คนละ 100 บาท  
(ช าระเงินวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2562) 
 
 

6. การสมัครและส่งหลักฐานการสมัคร 
 6.1 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องส านักงานคณบดี 
ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 6.2 สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งหลักฐานการสมัคร ข้อที่ 4.1-4.5 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 
15  มีนาคม 2562 (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้ายวันที่ 15  มีนาคม 2562 และตอนส่งกรุณาวงเล็บมุมซอง
ส่งเอกสารสมัครสอบคัดเลือกตรงคณะฯ ประจ าปี 2562) ตามท่ีอยู่ข้างล่างนี้ 
  เรียน    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
         คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
         เลขที่ 160 ม.4 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
 หมายเหตุ ผู้สมัครทางไปรษณีย์กรุณาน าหลักฐานการส่งมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
  
 
 
 
 
 



7. ก าหนดการสอบคัดเลือกตรงโดยคณะ 
 

รายละเอียด ระเวลาด าเนินการ ช่องทางติดต่อ/ด าเนินการ 

การรับสมัคร 
(เลือกเพียงหลักสูตรเดยีวเท่านั้น) 

1 กุมภาพันธ์ –  
15 มีนาคม 2562 

- สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องส านักงานคณบดี ช้ัน 1 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
(ในวันและเวลาราชการ) 
- สมัครทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน  
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ)  

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบปฏิบตัิและ
สอบสัมภาษณ ์

18 มีนาคม 2562 
- http://skruart.skru.ac.th 
- facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา 

- สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์
(ทุกหลักสูตร) 
- ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 
คนละ 100 บาท  

21 มีนาคม 2562 

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
ณ อาคาร 58 และ 58/2  
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
 

ประกาศผลการสอบคดัเลือก 25 มีนาคม 2562 
- http://regis.skru.ac.th 
- http://skruart.skru.ac.th 
- facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา 

การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของ ทปอ. 
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
โดย เลื อกจากสาขาวิ ชาที่ ผ่ านการ
คัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่
ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาจะขอสิทธิ์เข้า
ศึกษาในภายหลังไม่ได้ 

24 - 25 เมษายน 2562 https://mytcas.com 

การรายงานตัวตามระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิรายงานตัว (ผู้
ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House เรียบร้อย
แล้ว) 

27 เมษายน 62  
เวลา 15.00 น. 

- เว็บไซตส์ านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
  http://regis.skru.ac.th 
 

ผู้ มี สิ ทธิ์ ร ายงานตั วกรอกข้อมู ล ใบ
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดการช าระเงินค่ารายงานตัวและ
ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 
ผ่ า น เ ค า น์ เ ต อ ร์ ธน า ค า ร ก รุ ง ไ ท ย
(ประมาณ 12,000 - 13,000 บาท) 

27 - 30 เมษายน 62 - เว็บไซตส์ านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
  http://regis.skru.ac.th 
- ธนาคารกรุงไทย 

รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2 พฤษภาคม 2562 - หอประชุมเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
 
 
 

http://regis.skru.ac.th/
http://regis.skru.ac.th/


8. สถานทีต่ิดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 ส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 58) 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 โทรศัพท ์0 7426 0264  โทรสาร 0 7426 0265 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 31906068 
 เว็บไซต์ http://skruart.skru.ac.th 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

 
                                                                                                                                       รหัส 

    
                                                                  

 

 

1. ชื่อ - สกุลผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................... ....................................  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน            -                       -                              -            -                 
 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..............ซอย............................................ถนน...........................................               

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

โทรศัพท์..............................................................  E-mail........................................................................... .................. 
 

3. รายละเอียดการสมัคร  

วุฒิที่ใช้สมัครสอบ        ม.6 แผนการเรียน.......................................              ปวช.             

                    ปวส.                    อ่ืน ๆ................................................ 

ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน...............................................................................จังหวัด. ............................................ 

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) รวม 5 ภาคเรียน.....................................   
 

4. หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร 

                            หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 

                              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  

                              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  

                              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย    

                              หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่น ามาสมัครครั้งนี้ ถูกต้องตามความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้า 

ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการสอบโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
                                                                  ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร 

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

                                                                         วันที่สมัคร......../.......... /2562 

                   ใบสมคัรสอบคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ  

 เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

                   (วิธีการสอบปฏิบัติและสอบสมัภาษณ)์ 

รหัสประจ าตัวผูส้มัคร.................... 



บัตรประจ าตัวผูส้มัคร 
 

 
รหัสประจ าตัว ...............................................................   
 
     
 
 
 
 
 
 ชื่อ- สกุล........................................................................ 
 

                              
 สาขาวิชาที่สมัคร 
 
อันดับ  1  สาขาวิชา....................................................... 
 
  

 
 

  ลงชื่อ....................................................................................ผู้สมัคร 
 
 

    ลงชื่อ........................................................................................... 
    (.....................................................................) 
                 เจ้าหน้าที่ผู้รบัสมคัร 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ให้น ามาสอบสัมภาษณ์วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์   
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 

 
       

รูปถ่าย 
        1  นิ้ว 


