
กิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ รหัส 60XXXX จะต้องปฏิบัติ 

 

1. นักศึกษาท่ีต้องลงเรียน Language Extra Course คือ ผู้ที่มีผลคะแนนสอบอยู่ระหว่าง 0 – 40 คะแนน 

หมายเหตุ :  นักศึกษาควรลงเรียนเพ่ิมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เน่ืองจากนักศึกษาต้องสอบ TOEIC (Test of English 

for International Communication) เพ่ือวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะสําเร็จการศึกษา โดย 

Center for Professional Assessment (Thailand) ดําเนินการจัดสอบให้ที่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ี การทดสอบ

วัดความรู้ดังกล่าวไม่ถือเป็นเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาในบางคณะสาขาวิชา  

2. กําหนดการชําระเงิน Language Extra Course ต้ังแต่วันที่ 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 ผ่านธนาคารกรุงไทย

หรือธนาคารกสิกรไทย (ไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 

- ภาษาอังกฤษ  จํานวนเงิน 6,000 บาท  กรณีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ต้องลงเรียน Language Extra Course 

- ภาษาจีน  จํานวนเงิน 6,500 บาท   เรียนเพ่ิมมูลค่าทางภาษาให้กับตนเอง (สําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานมาก่อน) 

หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ขาดสอบ จะต้องลงเรียน Language Extra Course ภาษาอังกฤษ 

3. กําหนดการเรียน Language Extra Course เริ่มเรียนวันที่ 5 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560 

- ภาษาอังกฤษ  เรียนวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์  ครั้งละ 3 ช่ัวโมง 

- ภาษาจีน  เรียนวันอังคาร – พฤหัสบดี ครั้งละ 3 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ :  1. กําหนดการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  2. ตรวจสอบห้องเรียนและเวลาเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

4. นักศึกษาจะต้องกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ท่ีเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th ให้สมบูรณ์ ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 

5. นักศึกษานําส่งเอกสารการเป็นนักศึกษาใหม่ ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1 มฉก.1 ระหว่าง

วันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2560 เอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ 

- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
- สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
- สําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน จํานวน 2 ชุด 

6. นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จากสถาบันเดิม หรือสถาบันอ่ืน ให้นําใบแสดงผลการเรียน 

(Transcript) ฉบับทางการ พร้อมคําอธิบายรายวิชา ในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน C ขึ้นไป ติดต่อได้ที่ สํานักทะเบียน

และประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1 มฉก.1 ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2560 

7. นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 15 ส.ค.60 ณ แผนกทุนการศึกษาและบริการนักศึกษา ช้ัน 2 อาคารชินโสภณพนิช  

โทร.0-2312-6300 ต่อ 1411, 1412, 1461, 1517 หรือ เว็บไซต์ http://ssd.hcu.ac.th ทั้งน้ี จะต้องมีจํานวนช่ัวโมง 

จิตอาสา จํานวน 5 ช่ัวโมงมาแสดงเพ่ือรับใบสมัคร 

8. กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สวมชุดเคร่ืองแบบนักศึกษาแบบพิธีการ 



-  ซื้ อ เค ร่ืองแบบชุด นักศึกษา  ได้ที่  ศูนย์ห นั ง สือมหาวิทยาลั ยหั ว เ ฉียว เฉลิมพระ เกี ยรติ  อาคารโภชนาการ  ชั้ น  1  
ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1675, 1676 สามารถดูรูปภาพเครื่องแต่งกายแต่ละคณะได้ที่ Facebook : 
Huachiew Admission ราคาชุดพิธีการ (ใส่ในวันปฐมนิเทศ) ไม่รวมรองเท้า  ผู้ชาย ชุดละ 935 บาท ผู้หญิง ชุดละ 740 บาท 

-  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน หลักสูตรนานาชาติ ให้มาติดต่อรับใบชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอํานวยการ ชั้น 1  

-  กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะเข้าอยู่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลยั ใหต้ิดต่อจองหอพักนกัศึกษา  
 ทั้งน้ีจะต้องทราบรหัสประจําตัวนักศึกษาก่อนติดต่อจองหอพัก ไดท้ี่ แผนกหอพักนักศึกษา โทร.0-2312-6300  ตอ่ 2700, 2701, 

1400, 1401 เวบ็ไซต์  http://sdo.hcu.ac.th  แล้วเลือก  หน่วยงาน   เลือก แผนกหอพกันักศึกษา  
ภายในห้องพักมีอุปกรณ์ เตียงนอน เบาะรองนอน ตู้เส้ือผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้  

นักศึกษาต้องเตรียม   ผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต หมอน ผ้าห่ม กุญแจตู้ เตารีด พัดลม โคมไฟ ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น ไม่อนุญาตให้นํา 

เครื่องใช้ประกอบอาหารทุกชนิดเข้ามา  

 ประเภทหอพกั รูปแบบหอพัก Wi-fi 
จํานวน
ผู้เข้า
พัก 

ค่าบํารุงหอพักต่อภาคการศึกษา
/ต่อคน (บาท) 

ค่าประกัน
ความ

เสียหาย 

มฉก.1 – อาคาร 1-2 ห้องพัดลม เตียง 2 ชั้น  ซื้อบัตร
300 บาท 

1 คน 15,000 บาท-ไม่รวมค่าไฟ 3,000
 ห้องน้ํารวม 2 คน 10,800 บาท-ไม่รวมค่าไฟ 
 น้ําประปาฟรี 3 คน 6,600 บาท-ไฟฟ้าฟรี 20 หนว่ย 
 ไฟฟ้าหน่วยละ 6 บาท 4 คน 6,000 บาท-ไฟฟ้าฟรี 50 หนว่ย 
มฉก.1 – อาคาร 3  ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว  1 คน 18,000 บาท 3,900
 ห้องน้ําในตัว 2 คน 13,800 บาท 
 น้ําประปาหน่วยละ 18 บาท 3 คน 7,800 บาท 
 ไฟฟ้าหน่วยละ 6 บาท  
มฉก.2 – อาคาร 10 ชั้น ห้องปรับอากาศ เตียงเดี่ยว  ฟรี 1 คน 21,360 บาท (รวมค่าน้ํา) 5,100

 ห้องน้ํา ในตัว 2 คน 15,360 บาท (รวมค่าน้ํา) 

 น้ําประปาหน่วยละ 18 บาท 3 คน 14,160 บาท (รวมค่าน้ํา) 

 ไฟฟ้าหน่วยละ 6 บาท 4 คน 10,560 (รวมค่าน้ํา) 
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ค่ามัดจํากุญแจ 100 บาท ค่าบัตร Keycard และบัตรประจําตัวนักศึกษาหอพัก 120 บาท 

 หมายเหตุ :  ค่าประกันความเสียหาย จะได้รับคืนก็ต่อเม่ือนักศึกษาเข้าอยู่หอพักครบ 1 ปี 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอํานวยการ ชั้น 1 
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ตอ่ 1711 – 1718  โทรสาร 0-2312-6412   
เว็บไซต์ : http://admission.hcu.ac.th           Huachiew Admission 
Admission Hotline : 085-489-3710-14         @Huachiew 

นักศึกษาควรหม่ันตรวจสอบ ข้อมูลขา่วสารจากทางมหาวิทยาลัยทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th  
หรือ Page Facebook : Huachiew Admission หรือ แอด line id @huachiew ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง 


