ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
For Officals Only

รหัสรับสมัคร

Application Code

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

APPLICATION FORM FOR GRADUATE ADMISSION
,
 MASTER S DEGREE
 DOCTORATE DEGREE
         ป.โท   
         ป.เอก
ท่านเคยสมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.hu.ac.th หรือไม่

Have you applied online for admission to Hatyai University via www.hu.ac.th?

เคย

Yes

ไม่เคย

No

ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Information)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย , นาง , นางสาว) (อื่น ๆ ระบุ) ______________________________________________
Applicant’ Photo
 Mr.  Mrs.  Ms. First Name _______________________ Surname ____________________________
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน (Identification Number / Passport Number)
วัน / เดือน / ปี เกิด (Date of Birth) __________________________อายุ (Age)_____________ เชือ้ ชาติ (Nationality) __________________
สัญชาติ (Ciyizenship) _________________________________ศาสนา (Religion) _______________________________________
ภูมิล�ำเนา (จังหวัดที่เกิด) (Birthplace) _________________ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ (Contact Address) (House No.) _______
หมู่ที่ (Moo) _______ ตรอก / ซอย (Soi) ___________________________ ถนน (Road)___________________________________
ต�ำบล (Subdistrict) _______________________________________อ�ำเภอ (District) ____________________________________
จังหวัด (Province / State) _________________________________รหัสไปรษณีย์ (Postal code)___________________________
ประเทศ (Country) ___________________________โทรศัพท์บ้าน (Telephone) ________________________________________
มือถือ (Mobile Phone) ________________________________ E-mail ______________________________________________
สถานภาพทางการศึกษา (Education Status According to required document that used to register)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก (Graduated in Bachelor’s Degree from)__________________________________________
คณะ (Faculty)_______________________________________________ สาขา (Major)____________________________________
เกรดเฉลีย่ (GPA)________________________________ จบเมือ่ วันที่ (Graduated on) (DD/MM/YY)_____________________________
ส�ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก (Graduated in Master Degree from)______________________________________________
คณะ (Faculty)_______________________________________________ สาขา (Major)____________________________________
เกรดเฉลีย่ (GPA) ________________________________ จบเมือ่ วันที่ (Graduated on) (DD/MM/YY)____________________________
วิทยานิพนธ์ (Thesis )
สารนิพนธ์ ( Minor Thesis )
ค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
หลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร (Course/Major)

ระดับปริญญาโท ( MASTER’S DEGREE )
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A)
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (M.Ed.)
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
ระดับปริญญาเอก ( DOCTORATE DEGREE )
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.)
 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ed.D.)
(มีต่อด้านหลัง)
Continued on reverse side.

ทราบข่าวรับสมัครนักศึกษาจากสื่อใด (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Where have you heard or read about the University admission ?
(You can specify more than one.)

วิทยุ (Radio)
		

 โทรทัศน์ (TV)

 หนังสือพิมพ์ (Newspaper)

		HU Open House

 เพื่อน (Friend)

 โรงภาพยนตร์ (Cinema)

 Line Application
		  ญาติ (Relatives)

 Facebook
 เว็บ Website

 บูธงานรับสมัคร (Admission Booth) อื่นๆ (Please Specify) ________________
เอกสารประกอบการสมัคร  ( Admission Documents) ( ส�ำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 )
(Transcript)
				
จ�ำนวน 3 ฉบับ
 ส�ำเนาใบระเบียน (ร.บ.) 		
(Graduate Certificate)
		
จ�ำนวน 3 ฉบับ
 ส�ำเนาใบปริญญาบัตร
(National Identification Card or Passport)
จ�ำนวน 2 ฉบับ
 ส�ำเนาบัตรประชาชน
(House Registration)
		
จ�ำนวน 2 ฉบับ
 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(Certificate from Supervisor or Employers)
จ�ำนวน 1 ฉบับ
 หนังสือรับรองการท�ำงาน
(Medical Certificate)
		
จ�ำนวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์
(Photos 1 x 1 inch)				
จ�ำนวน 3 รูป
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 ส�ำเนาผลการสอบ TOEFL / IELTS ไม่เกิน 2 ปี จนถึงวันที่สมัคร (ถ้ามี) (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก)
A Copy or the TOEFL / IELTS Test Score (Taken within the Last Two Years) (If any) (DOCTORATE DEGREE)
 โครงร่างดุษฎีนิพนธ์อย่างย่อ (Conceptual Paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก)
Concept Paper (Dissertation Outline) not exceeding 10 pages (on A4 Paper) (DOCTORATE DEGREE)
กรณีมีบุคคลแนะน�ำเข้าศึกษาต่อ (โปรดระบุข้อมูล) (Advisor)
 เป็นบุคลากร ม.หาดใหญ่

 เป็นนักศึกษา ม.หาดใหญ่

 เป็นบุคลากรในเครือหาดใหญ่อ�ำนวยวิทย์/ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

 ครูแนะแนว

 ศิษย์เก่า ม.หาดใหญ่

 อื่น ๆ ___________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล (คนที่แนะน�ำ)__________________________________ ชื่อหน่วยงาน /สาขาวิชา__________________________________
เบอร์โทร (Tel.)____________________________________________________________________________________________

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัครถูกต้องตรงตามที่ผู้สมัครกรอกทุกประการ
และได้แนบส�ำเนาหลักฐานการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครมาพร้อมกับใบสมัครนี้แล้ว

ลงชื่อ____________________________________เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
Date_______/_______/_______/

