
 

ก ำหนดกำรตำ่งๆ ส ำหรบั ผูท้ีช่ ำระเงนิคำ่ลงทะเบยีนเรยีนผูท้ีช่ ำระเงนิคำ่ลงทะเบยีนเรยีน เรยีบรอ้ยแลว้ 
กรณทีีช่ ำระเงนิคำ่ลงทะเบยีนเรยีนเรยีบร้อยแล้ว  มคีวำมประสงคจ์ะสละสทิธิก์ำรเปน็นกัศึกษำ (ลำออก) 

มหำวทิยำลยัจะไมค่นืเงนิคำ่ลงทะเบยีนเรยีนทุกกรณี 
ขอ้มูลทีน่กัศกึษำรหัส 66 ปฏบิตัติำมก ำหนดกำรต่ำงๆ ดงันี้  :   

                       ขอควำมร่วมมอือำ่นใหค้รบทุกหนำ้เพื่อประโยชนข์องนักศึกษำ 
 ไม่ตัดสิทธิ์ในระบบ TCAS และระบบการรับสมัครอื่นๆ ทั้งสิ้น 

วนั – เดือน – ป ี กิจกรรม 

หลงัจากช าระเงนิค่าเทอม
และสง่หลักฐาน 

การโอนเงนิไปแลว้ 7 วนั 

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ที่ https://admission.hcu.ac.th  
คลิกเมนูส าหรับนักศึกษาใหม่ >>ตรวจสอบรหัสประจ าตัว 
รหัสนักศึกษา คือ 66XXXX  รหัสคณะ/สาขาวิชา XXX   
(ตวัอย่าง รหสันักศึกษา 660001 รหสัคณะ/สาขาวชิา 011 = 660001-011 ) 

เมือ่ทราบรหสันกัศกึษา
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ติดต่อรบัใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ หรือต้องการเอกสารประกอบการเบิกส าหรบับตุรขา้ราชการ 
ได้ที่ แผนกการเงิน กองคลัง อาคารอ านวยการ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ 
(กรณีช าระเงินที่เคาน์เตอร์ 7-11 หรือโอนผ่าน App ธนาคาร) 

 ติดต่อการยืน่กู ้“กองทนุเงนิกูย้ืมเพือ่การศกึษา” (กยศ./กรอ.)... ทัง้ผูกู้ร้ายเกา่และรายใหม่ 
ขอรับใบสมัครกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ที่  Line Id : @373tznuv   
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่  แผนกทุนการศึกษาและบริการนักศึกษา  
อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2  โทร.02-7138100 ต่อ 1411, 1412, 1461, 1517  
ในวันและเวลาราชการ 
ส าหรับทุนการศึกษาอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดตามได้ที่  
https://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/ThunAll.pdf 

เมือ่ทราบรหสันกัศกึษา
เรยีบรอ้ยแลว้ยืน่เรื่องได้ 
ไมเ่กนิวนัที ่16 พ.ค.66 

ส าหรับผูท้ีม่ีความประสงคจ์ะเทียบโอนรายวชิาและหนว่ยกติ  ใหเ้ตรยีมเอกสารดงันี้ 
1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับเป็นทางการ 
2. ค าอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม (กรณีต่างสถาบัน) 
ให้ส่งเอกสารข้อ 1 -2 ทาง Line Id : @huachiew 
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่  แผนกรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล  
อาคารอ านวยการ ชั้น 1  โทร.02-7138100 ต่อ 1139 

4 เม.ย.66 เปน็ตน้ไป กรอกประวตันิักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th 
Username : รหัสประจ าตัวนักศึกษา 6 หลัก (66XXXX)  
Password : เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

 
 

66 

https://admission.hcu.ac.th/Files/procedure/ThunAll.pdf


 

วนั – เดือน – ป ี กิจกรรม 

ตามความสะดวกของ
นักศึกษา 

ซื้อเครื่องแบบชุดนักศึกษำ ได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคาร

โภชนาการ ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-7138100 ต่อ 1675, 1676 หรือ 
สั่งซื้อออนไลน์ที่ เพจ Facebook : ศูนย์หนังสือ มฉก.  
ราคาจ าหน่ายชุดพิธีการ (ใส่ในวันปฐมนิเทศ) ไม่รวมรองเท้า  
ผู้ชาย ชุดละ  950 บาท ผู้หญิง ชุดละ 710 บาท 
สามารถดูรูปภาพเครื่องแต่งกายแต่ละคณะได้ที่ Facebook : Huachiew Admission 

1 – 21 พ.ค.66 เปน็ต้นไป ติดต่อจองหอพักนักศึกษา ได้ที ่แผนกหอพกันกัศกึษา โทร.02-7138100  ต่อ 2700, 2701, 
1400, 1401 หรือ Line Id : @093wogtl  
เว็บไซต์  http://sdo.hcu.ac.th  แล้วเลือก  หน่วยงาน   เลือก แผนกหอพักนักศึกษา 
ไมบ่ังคบัการอยูห่อพกั ตามความสมัครใจ 

 ภายในห้องพกัมอีุปกรณ์  เตียงนอน เบาะรองนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอ้ี คนละ 1 ชุด 
 นักศึกษาต้องเตรียม  ผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุต หมอน ผ้าห่ม กุญแจตู้ เตารีด พัดลม โคมไฟ ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น ไม่อนุญาต   
 ให้น าเครื่องใช้ประกอบอาหารทุกชนิดเข้ามา  

 ประเภทหอพกั รปูแบบหอพัก Wi-fi 
จ านวน 
ผูเ้ขา้พกั 

คา่บ ารงุหอพกัตอ่ภาคการศกึษา
ปกต/ิตอ่คน (บาท) 

คา่ประกนั 
ความเสยีหาย 

มฉก.1 – อาคาร 1-2  ห้องพัดลม เตียง 2 ช้ัน ห้องน้ ารวม  ซื้อบัตร 
300 บาท 

4 คน 6,000 (รวมค่าน้ า-ค่าไฟฟรี 50 ยูนิต) 3,000 

มฉก.1 – อาคาร 3  ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้ าในตัว 3 คน 7,800 (ไม่รวมค่าน้ า-ค่าไฟ) 3,900 
มฉก.2 – อาคาร 10 ช้ัน ห้องปรับอากาศ เตียงเดี่ยว ห้องน้ าในตัว  ฟรี 4 คน 10,560 (รวมค่าน้ า) 5,100 

 

วนั – เดือน – ป ี กิจกรรม 

1 มิ.ย.66 
เวลา 07.30 – 16.30 น. 

ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่ นักศึกษาต้องแต่งชุดพิธีการ มีรายละเอียดดังนี้ 
นักศึกษาหญงิ 
- เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ด้านหน้าผ่าตลอด ติดกระดุมตามแบบของ
มหาวิทยาลัยฯ ติดเข็มที่หน้าอกด้านซ้าย 
- กระโปรงสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพยาวคลุมเข่า  
- รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าแบบสุภาพ 
นักศึกษาชาย 
- เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ด้านหน้าผ่าตลอด กระดุมสีขาว เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย  
ผูกเนคไทสีกรมตามแบบของมหาวิทยาลัย  
- กางเกงขายาวสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ  
- รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า สวมถุงเท้าสีด า 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา 
 โทร 02-7138100 ต่อ 1216 



 

 

วนั – เดือน – ป ี กิจกรรม 

2 ม.ิย.66 ตรวจสอบตารางเรยีนภาคฤดรู้อน 2565   
ทางเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th  เวลา 17.00 น. 
Username : รหัสประจ าตัวนักศึกษา 6 หลัก (66XXXX)  
Password : เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

6 ม.ิย.66 
นักศึกษารหสั 66  

ทุกคนทีส่มคัรเรยีน 
ภายใน 31 พ.ค.66 

เปิดเรยีนภาคฤดรูอ้น 2565  ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่   
ยกเวน้ ผู้ที่เข้าศึกษาเป็นปริญญาตรีใบที่ 2 หรือเทียบโอนรายวิชา ไม่ต้องเรียน  
ส าหรับผู้ที่เรียนปรับพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จะต้องช าระเพ่ิมเติม 

6 – 23 ม.ิย.66 
ณ ส านกัทะเบยีนและ

ประมวลผล 
เวลา 08.15 – 16.15 น. 

น าส่งเอกสารการเปน็นักศึกษาใหม ่ ดังนี้  
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ    
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ 
- ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ฉบับส าเร็จการศึกษาเท่านั้น จ านวน  2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ 

24 ก.ค.66 วนัปดิภาคฤดรู้อน 2565 

3 ส.ค.66 ตรวจสอบตารางเรยีนการศึกษาที ่1/2566 
ทางเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th  เวลา 17.00 น. 
Username : รหัสประจ าตัวนักศึกษา 6 หลัก (65XXXX)  

Password : เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

7 ส.ค.66 เปิดเรยีนภาคการศึกษาที ่1/2566 

แจ้งให้ทราบภายหลงั การท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา  และการตรวจร่างกายนักศกึษาใหม ่
จะประกาศใหท้ราบใน Line กลุม่นักศึกษาใหม่ เด็กหวัเฉยีว 66 

 

 ส าหรับผู้ที่จบ ม.ปลาย ไม่ได้เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์
แผนจีน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและ
สถิติโรงพยาบาล  จะต้องมีการเรียนปรับพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนเงิน 3,000 บาท (ช าระเพ่ิม) 
 ส าหรับผู้ที่จบ ม.ปลาย ไม่ได้เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. หรือ ปวส เข้าศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องมีการเรียนปรับพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
จ านวนเงิน 6,000 บาท (ช าระเพ่ิม) 
 ส าหรับผู้ที่ เรียนวิทยาลัยจีนศึกษา คณะการแพทย์แผนจีน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน  
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์  
ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาจีน จะต้องลงเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาจีน จ านวนเงิน 6,500 บาท จ านวน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  
เก็บรวมในค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีผลสอบ HSK ระดับ 2 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกคณะวิชา ยกเว้น คณะที่มีการเรียนภาษาจีน จะต้องเรียนภาษาจีนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษา
ปกติ จ านวน 7 ภาคการศึกษา (จ านวน 24 ชั่วโมง/ภาค) ถ้ามีผลสอบ HSK ระดับ 4 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียน 



 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาน าผลคะแนนสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ, 
TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถดังนี้ 

ระดบั 
ที ่

เกณฑค์ะแนน 
รายวชิาทีต่้อง 

ลงทะเบยีนเรียน O-Net 
2563 

O-Net 
2564 TOEIC TOEFL 

Paper 
TOEFL 
CBT 

TOEFL 
IBT IELTS CU-

TEP 
1 คะแนน 

น้อยกว่า 
59.30 

คะแนน 
น้อยกว่า 
57.38 

255-
330 

347-
393 

63-90 19-29 2-2.5 - เรียน GE 1053 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

2 คะแนนเท่ากับ
หรือมากกว่า 

59.30 

คะแนนเท่ากับ
หรือมากกว่า 

57.38 

335-
400 

397-
433 

93-120 30-40 3-3.5 - เรียน GE 1063 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 2 

3 คะแนนเท่ากับ
หรือมากกว่า 

73.98 

คะแนนเท่ากับ
หรือมากกว่า 

73.29 

≥405 ≥437 ≥123 ≥41 ≥4 60 เรียน EG XXXX 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 

หมายเหตุ :  1. กรณีท่ีไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ มาแสดงให้เรียนวิชาเรียน GE 1053 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
 2. กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับเงินคืน  โดยให้นักศึกษาถ่ายรูป

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ ส่งมาทาง  
Line Id : @huachiew ภายในวันที่ 30 ก.ค.66 

 3. *รอผลคะแนน O-net ปี 65 ออกก่อน จึงน ามาค านวณคะแนนได้ 
 นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบ  คอมพิวเตอร์ และ TOEIC เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งการทดสอบวัดความรู้ดังกล่าวไม่ถือเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาในบางคณะสาขาวิชา  

 
 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
แผนกรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล อาคารอ านวยการ  
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศพัท์ 02-7138100 ต่อ 1711 – 1718  โทรสาร 0-2312-6412     

Admission Hotline : 085-489-3710-13        @reghcu 

     Huachiew Admission 
 

 
นกัศกึษาควรหมัน่ตรวจสอบ ขอ้มลูขา่วสารจากทางมหาวทิยาลยัทาง Internet ทีเ่วบ็ไซต ์http://admission.hcu.ac.th  

หรอื Page Facebook : Huachiew Admission หรอื line id @reghcu ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องนกัศกึษาเอง 


