ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

For Officals Only

รหัสรับสมัคร

Application Code

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
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) _______________________________________________________
Applicant’ Photo
Mr. Mrs. Ms. First Name __________________________ Surname __________________________
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน (Identification Number / Passport Number)
วัน / เดือน / ปี เกิด (Date of Birth) __________________________อายุ (Age)_____________ เชื้อชาติ (Race) __________________
สัญชาติ (Nationality) __________ศาสนา (Religion) _____________ภูมลิ ำ� เนา (จังหวัดทีเ่ กิด) (Birthplace) _______________________
ทีอ่ ยูท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ (Contact Address) บ้านเลขที่ (No.) __________หมูท่ ี่ (Moo) ________ ตรอก / ซอย (Soi) _______________________
ถนน (Road)_________________________ต�ำบล (Subdistrict) ______________________อ�ำเภอ (District) ___________________
จังหวัด (Province / State) _________________________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)___________________________
ประเทศ (Country) ___________________________โทรศัพท์บ้าน (Tel.) ______________________________________________
มือถือ (Mobile Phone) ________________________________ E-mail ______________________________________________
LINE ID_____________________________________________ FB__________________________________________________
เบอร์โทรส�ำรอง(กรณีฉุกเฉิน) Secondary Phone Number (in case of emergency)________________________________________
สถานภาพทางการศึกษา (ตามหลักฐานการศึกษาทีใ่ ช้สมัครกับมหาวิทยาลัย) (Education status According to required document that used to register)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับ (Highest Level of Education)
ม.6 (High School)
ปวช. (Vocational Certificate)
ปวส. (High Vocational Certificate)
อื่น ๆ (Other) (ระบุ) (Please Specify)______________________________________________
จากสถาบัน (School Name) _________________________________________________________________________________
สาย / สาขาทีส่ ำ� เร็จการศึกษา (Major)_________________________________________ Cumulative G.P.A ______________________
คณะ / สาขาวิชาทีส่ มัคร (สามารถเลือกได้ 1 หรือ 2 สาขาวิชา (Faculty / Major Please specify respectively)
หลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาต่อ (Desired Curriculum)
ภาคปกติ (Regular Program)
ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) Special Program (Saturday and Sunday)
ล�ำดับ
No.

คณะ
Faculty

สาขาวิชา
Major

ทราบข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จากสื่อใด (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Where have you heard or read about

the university admission ? (You can specify more than one.)

วิทยุ (Radio)
โทรทัศน์ (Television)
หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
LINE
ป้ายประกาศ (Leaflets)
เว็บไซต์ (Website) แผ่นพับ (Brochure)
แนะแนว (Academic Guidance Roadshow)
ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)
เพื่อน (Friends)
ญาติ (Relatives)
HU Open House
Facebook
นิทรรศการ Education Exhibition
รับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ (HU Mobile Admission Center) ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (Education Fair) อื่น ๆ (Other) _________
ศูนย์รับสมัคร จ.ยะลา (HU Admission Center in Yala Province)
ศูนย์รับสมัคร จ.นราธิวาส (HU Admission Center in Narathiwat Province)
(มีต่อด้านหลัง)
Continued on reverse side.

กรณีมีบุคคลแนะน�ำเข้าศึกษาต่อ (โปรดระบุข้อมูล)

Personal Recommendation for Admission to Hatyai University (please provide information)

เป็นบุคลากร ม.หาดใหญ่ (Hatyai University Staff)
เป็นนักศึกษา ม.หาดใหญ่ (Hatyai University Student)
ศิษย์เก่า ม.หาดใหญ่ (Hatyai University Alumni)
ครูแนะแนว (Guidance Teacher)
เป็นบุคลากรในเครือหาดใหญ่อ�ำนวยวิทย์/ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
(Staff or student from Hatyai Amnuaywit Affiliation/ Pitchalai Preparatory School)
อื่น ๆ Other (please specify) _____________________________________________________________________________
ชือ่ -สกุล (คนทีแ่ นะน�ำ) (First Name of the Recommender)_____________________ (Surname)_________________________________
ชือ่ หน่วยงาน /สาขาวิชา (Organization/ Major)_____________________________________________________________________
เบอร์โทร (Tel.)____________________________________________________________________________________________
วิธีการสมัครเข้าศึกษา How to Apply to Hatyai University:
1. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2
(Apply at HU Admission Center, located on the 2nd Floor, U-Plaza, Hatyai University.)
2. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th
(Apply online via http://www.hu.ac.th.)
3. จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีษ์ พร้อมเอกสารในการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึงส่วนงานรับสมัครและข้อมูลมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
(Apply by post (sending Application Form and all required documents)
to HU Admission Center, 2nd Floor, U-Plaza, Hatyai University,
125/502 Polpichai Road, Hat Yai District, Songkhla 90110)
4. สมัครผ่าน App Store Hatyai University เลือก Admission
(Apply via Hatyai University Application (Android/iOS), select “Admission”.)
**หมายเหตุ : ผู้สมัครกรุณาแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาทุกครั้งที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย
** Note: To contact Hatyai University offices or centers,
please get dressed in polite former school dress code or the University dress code.

เอกสารประกอบการสมัคร (ส�ำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4)

Documents Required in Application for Admission (Use A4 Paper for Copying)		
1. ส�ำเนาใบระเบียน (รบ.) ใบรับรองว่าก�ำลังเรียนภาคการเรียนสุดท้าย จ�ำนวน 3 ฉบับ

(Three copies of transcript or certifying letter of the last year of high school studies;)

**ทุกสาขาวิชาเปิดรับสมัครนักศึกษาจ�ำนวนจ�ำกัด
หากนักศึกษาผ่านการคัดเลือกครบตามที่ก�ำหนดจะปิดรับสมัครทันที

** All majors recruit a limited number of students.
The admission will be closed after students are enrolled at the major’s full capacify.

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
FOR OFFICIALS ONLY

ได้ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัครถูกต้องตรงตามที่ผู้สมัครกรอกทุกประการ
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 2 ฉบับ (Two copies of house registration;)								
และได้แนบส�ำเนาหลักฐานการศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครมาพร้อมกับใบสมัครนี้แล้ว
ส�ำเนาบัตรประชาชน จ�ำนวน 2 ฉบับ (Two copies of identification card or passport;)
All required documents for this application are attached and verified.
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 3 รูป (Three 1x1 inch photos;)
ส�ำเนาวุฒิบัตร , เกียรติบัตร (ถ้ามี) จ�ำนวน 1 ชุด
(Three copies of graduate certificate and a set of copy of other certificate(s) (if any);)
(Sign)____________________________________Officer
6. ใบรายงานผลการศึกษาทีส่ ถาบันเดิมออกให้อย่างเป็นทางการ (official Transcript)
ต้นฉบับพร้อมส�ำเนา (กรณีเทียบโอน) จ�ำนวน 2 ฉบับ
Date_______/_______/_______/
(An original version and two copies of official transcript (in case of transferring student);)
7. ค�ำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน
จากสถาบันเดิม (กรณีเทียบโอน) จ�ำนวน 1 ชุด

2.
3.
4.
5.

A set of course description of the subject(s) desired to transfer from former school.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ		
สาขาวิชาการตลาด		
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 		
สาขาวิชาการบัญชี 		
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ (พุธ - อาทิตย์)
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC)
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครู 5 ปี)
สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี)
สาขาสังคมศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี)

ภาคปกติ และภาคสมทบ
ภาคปกติ และภาคสมทบ
ภาคปกติ และภาคสมทบ
ภาคปกติ และภาคสมทบ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคปกติ
ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)
ภาคปกติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ภาคปกติและภาคสมทบ
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
ภาคปกติ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาคปกติ
คณะนิเทศศาสตร์
ภาคปกติ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) (หลักสูตรครู 5 ปี)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตร 2 ภาษา)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) (หลักสูตร 2 ภาษา)

