โครงการ ติวนีเ้ พือ่ น้ อง ครั้งที่ ๕ (คณิตศาสตร์ )
Open House HU &Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
--------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
๒. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงและทดสอบความรู้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนและบุคคลภายนอกรู ้จกั มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการติว
๑. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าในโรงเรี ยนเขตจังหวัดภาคใต้
๓. กาหนดการ วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดการติว
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Blue Ocean Hall อาคาร ๑๐ คณะบริ หารธุ รกิจ
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิ ดงาน
โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริ น สัตยารักษ์ อธิ การบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๐๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ติวรายวิชาคณิ ตศาสตร์ จาก คุณแท็ป A Level
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการกล่าวปิ ดงาน
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๔. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ และข้ อมูลผู้ประสานงาน
๔.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๔.๑.๑ อาจารย์นธี เหมมันต์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ต่อ ๖๑๗ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖0๙-๘๓๓๖
E-mail Address: natee_h@hu.ac.th
๔.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๔.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕ / ๕๐๒

ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
๔.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ ติวนีเ้ พือ่ น้ อง(คณิตศาสตร์ ) ครั้งที่ ๕
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ......................
สถานศึกษา.....................................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน.............................................................................
ตาบล................................อาเภอ............................จังหวัด....................... รหัสไปรษณี ย…
์ ……...................................
อาจารย์ที่ปรึ กษา............................................ โทรศัพท์ที่ทางาน....................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................E-mail Address……………………………………..............................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วม
1. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
2. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
3. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
4. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
5. ชื่อ...........................................นามสกุล...................................ระดับการศึกษา ................................
อาจารย์ผเู ้ ข้าร่ วม
ชื่อ...........................................นามสกุล..................................โทรศัพท์ที่ทางาน .................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................E-mail Address……………………………........
(ลงชื่อ)....................................................................
(................................................................)

หมายเหตุ:
กาหนดการจัดโครงการวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคาร ๑๐
คณะบริ หารธุ รกิจ
๑. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๑.๑ อาจารย์นธี เหมมันต์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ต่อ ๖๑๗ และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๖0๙-๘๓๓๖
E-mail Address: natee_h@hu.ac.th
๒. สามารถส่ งใบสมัครสามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕ / ๕๐๒
ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๘ (เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรยืนยัน
การสมัครกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

