
ข้อมลูทีน่กัศกึษาใหม่ควรทราบ… อย่าลมื !! อ่าน กนันะค่ะ 

1. ก าหนดการตา่งๆ ทีน่กัศึกษาต้องปฏบิตัติาม ดงันี้ 
รายละเอยีด ก าหนดการ 

1. ซื้อเครือ่งแบบชดุนกัศกึษา ได้ที ่ศูนย์หนังสือ มฉก. ห้องกระจกหลังหอประชุม  
โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1675 (ผู้ชาย 950 บาท/ชดุ ผู้หญิง 750 บาท/ชุด) 

ตัง้แตว่นัที ่12 มถินุายน 2557  
เป็นต้นไป วันและเวลาราชการ 

2. ปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั เวลา 07.30 – 16.00 น. 
    และการประชมุผูป้กครอง (บางคณะวิชา) 

วนัที ่15 สงิหาคม 2557 

3. กรอกประวตัสิว่นตวันกัศกึษาใหม ่ทางเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th 
    Username : รหัสประจ าตัวนักศึกษา 6 หลัก  
    Password : เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

วนัที ่18 – 29 สงิหาคม 2557 
 

4. การท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา  
 -  ถ่ายรูปชุดนักศึกษา ณ ห้องถ่ายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  
        อาคารอ านวยการ ชั้น 1 

วนัที ่18 – 22 สงิหาคม 2557 
เวลา 09.00 – 15.30 น. 

 -  รับบัตรประจ าตัวนักศึกษา ณ เคาน์เตอร์หมายเลข 1  
        ส านักทะเบียนและประมวลผล อาคารอ านวยการ ชั้น 1 

วนัที ่15 – 19 กนัยายน 2557 
เวลา 08.30 – 16.00 น. 

5. น าส่งเอกสารการเป็นนักศึกษาใหม่ (กรณีที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ) 
 -  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ       
 -  ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ฉบับส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ  
   (หากส่งไม่ได้ตามก าหนดขอให้มาแจ้งที่ ส านักทะเบียนและประมวลผล) 

ภายในวนัที ่22 สงิหาคม 2557 
เวลา 08.30 – 15.30 น. 
ณ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล อาคารอ านวยการ 
ชั้น 1 
 6. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ติดต่อรับ 

ค าร้อง มฉก.41/1 ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล และน าส่งคณะวิชา พร้อมช าระ
เงินค่าเทียบโอน วิชาละ 500 บาท ตามวันที่ก าหนด หากพ้นก าหนดจะเสีย
ค่าธรรมเนียมปรับล่าช้า เป็นเงิน 1,000 บาท 

ภายในวนัที ่29 สงิหาคม 2557 
เวลา 08.30 – 15.30 น. 
ณ ส านักทะเบียนและระมวลผล  
อาคารอ านวยการ ชั้น 1 
 7. การตรวจรา่งกายนกัศกึษา ณ อาคารบรรณสาร ชัน้ 1 สวมชดุนักศึกษา   

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ าบัด คณะนิติศาสตร ์คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่แวดล้อม คณะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 
วนัที ่4 กนัยายน 2557 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะศิลปศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วนัที ่5 กนัยายน 2557 
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

- กรณีที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ขอให้เตรียมส าเนาบัตรประชาชน 
จ านวน 1 ฉบับมาแสดงในวันตรวจร่างกาย  

กรุณาตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิ ผา่นเวบ็ไซต ์http://admission.hcu.ac.th หรือ http://reg.hcu.ac.th  
หรอื Facebook : Huachiew Admission หรอื โทร. 0-2312-6300 ตอ่ 1711 - 1718 

                                                                                                                     มตีอ่ดา้นหลงั 
 

2. ก าหนดการสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษาองักฤษ – ภาษาจนี (ส าหรบัผูม้พีื้นฐานจีน)  ให้สวมชุดนักศึกษา  ดงันี ้

คณะวชิา ก าหนดการ 
คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ -ภาษาจนี 
 

วนัเสารท์ี ่16 สงิหาคม 2557 
เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 2–113 อาคารเรียน 

คณะภาษาและวฒันธรรมจนี  
คณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาองักฤษ –ภาษาจนี 
(ส าหรบัผูท้ ีส่อบผา่นภาษาจนี) 

วนัจนัทรท์ี ่18 สงิหาคม 2557 
ภาคเชา้ เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 2–108 /  
2–109 / 2–202 / 2–203 / 2–221 อาคารเรียน 
ภาคบา่ย เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 2–202 /  
2–320 / 2–422 อาคารเรียน 

คณะบริหารธรุกจิ หลกัสตูรเทยีบโอนรายวชิา (จบ ปวส.) 
(สอบภาษาองักฤษ) 

วนัองัคารที ่19 สงิหาคม 2557 
เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคาร
อ านวยการ ชั้น 3 

หมายเหต ุ:  ก าหนดให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557  
 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ส านักทะเบียนและประมวลผล อาคารอ านวยการ ชั้น 1 

3. ปฏทินิการศกึษาทีน่กัศกึษาควรทราบ อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ แผ่นซีดหีนังสือคู่มือการศึกษา  

 ก าหนดการ รายละเอยีด 
วนัที ่18 ส.ค.57 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2557 
วนัที ่4 – 12 ต.ค.57 สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557 
วนัที ่1 – 19 ธ.ค.57 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา รับ Password การลงทะเบียน 
วนัที ่8 – 22 ธ.ค.57 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (งดสอบวันที ่10 ธ.ค.57) 
วนัที ่19 ธ.ค.57 – 4 ม.ค.58 ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผ่าน Internet 
วนัที ่27 ธ.ค.57 ตรวจสอบผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผ่าน Internet 
วนัที ่7 – 11 ม.ค.58 ประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และจะต้องน าใบรายงานไปช าระเงิน  

ณ ธนาคารที่ก าหนด  

วนัที ่12 ม.ค.58 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557 
วนัที ่22 – 23 ม.ค.58 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า เสียค่าธรรมเนียมปรับล่าช้า 
วนัที ่28 ก.พ. – 9 ม.ีค.58 สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (งดสอบวันที่ 4 มี.ค.58) 
วนัที ่4 – 15 พ.ค.58 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และนักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ 

ที่ปรึกษา รับ Password การลงทะเบียน วนัที ่15 – 25 พ.ค.58 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2557 ผ่าน Internet 
วนัที ่23 พ.ค.58 ตรวจสอบผลการเรียนภาค 2/2557 ผ่าน Internet 
วนัที ่28 – 31 พ.ค.58 ประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และจะต้องน าใบรายงานไปช าระเงิน  

ณ ธนาคารที่ก าหนด  

   หมายเหต ุ: หากไม่ช าระตามก าหนด จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมปรับล่าช้า วันแรก 500 บาท วันที่สอง 200 บาท 
 
 

http://reg2.hcu.ac.th/

