
 
เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม 

ก ำหนดกำรตำ่งๆ ส ำหรบั ผูท้ีช่ ำระเงนิคำ่ลงทะเบยีนเรยีนผูท้ีช่ ำระเงนิคำ่ลงทะเบยีนเรยีน เรยีบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีช่ ำระเงินคำ่ลงทะเบยีนเรยีนเรียบร้อยแลว้  มคีวำมประสงค์จะสละสิทธิก์ำรเปน็นกัศึกษำ (ลำออก) 
มหำวิทยำลัยจะไมค่นืเงนิค่ำลงทะเบยีนเรียนทกุกรณี 

ขอ้มูลทีค่วรทรำบ  :  นกัศกึษำรหสั 63 ทกุคนตอ้งเขำ้สอบวดัระดบัควำมรูท้กัษะดำ้นภำษำองักฤษ 
 กรณีที่สอบวัดระดับควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษไมผ่ำ่นเกณฑม์ำตรฐำน นักศึกษำจะต้องลงเรียน Language Extra Course 
ด้ำนภำษำอังกฤษเพิ่มเติมในภำคกำรศึกษำที่เข้ำเป็นนักศึกษำ  
-  วชิำภำษำองักฤษ  จ ำนวนเงิน 6,000 บำท จ ำนวน 60 ชั่วโมง/ภำค  เก็บรวมในค่ำลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว  

กรณีที่สอบผ่ำน จะได้รับคืนเงนิ 6,000 บำท  
 ส ำหรับกำรเรียนด้ำนภำษำจนีจดัให้มีเรียนเพิ่มเติมในทุกคณะวิชำและทุกภำคกำรศึกษำปกติ จ ำนวน 24 ชั่วโมง/ภำค  
ยกเวน้ คณะกำรแพทย์แผนจนี คณะภำษำและวฒันธรรมจีน คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจจีน และคณะสำธำรณสุขศำสตร์
และสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ กรณทีีไ่มม่พีืน้ฐำนภำษำจนีมำก่อน จะต้องลงเรียนวชิำภำษำจนี   
จ ำนวนเงิน 6,500 บำท จ ำนวน 60 ชั่วโมง/ภำค  
 ไม่ตัดสิทธิ์ระบบ TCAS / ระบบเคลียริงเฮำส์ และระบบกำรรับสมัครอื่นๆ 

** นกัศกึษำทกุคนจะตอ้งผำ่นกำรสอบ  คอมพวิเตอร์ และ TOEIC 
เพือ่วดัระดบัควำมรูภ้ำษำองักฤษก่อนทีจ่ะส ำเรจ็กำรศกึษำ ซึง่กำรทดสอบวดัควำมรูด้งักลำ่ว 

ไมถ่ือเปน็เงือ่นไขกำรส ำเรจ็กำรศึกษำในบำงคณะสำขำวชิำ ** 
นกัศกึษำรหัส 63 ทกุคนปฏบิตัติำมก ำหนดกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

วนั – เดอืน – ป ี กจิกรรม 

หลงัจำกช ำระเงนิ
คำ่ลงทะเบยีนเรยีน 

ใหต้ดิตอ่กลบัมำภำยใน 
วนัที ่10 ม.ิย.63 

ส ำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์จะเทียบโอนรำยวชิำและหนว่ยกติ ให้เตรียมเอกสำรดังนี้ 
1. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับเป็นทำงกำร 
2. ค ำอธิบำยรำยวิชำจำกสถำบันเดิม (กรณีต่ำงสถำบัน) 
ส่งข้อมูลดังกล่ำวไปที่ Line Id : @huachiew 

1 ม.ิย.63 
เปน็ตน้ไป 

 

กรอกประวตัสิว่นตวันกัศกึษำใหม่ ทำงเวบ็ไซต์ http://reg2.hcu.ac.th 
Username : รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 6 หลัก (63XXXX) ตรวจสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน     
Password : เลขที่บัตรประจ ำตวัประชำชน 13 หลัก 

9 ม.ิย.63 ตรวจสอบตำรำงเรยีนภำคฤดรูอ้น  ทำงเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th 

10 ม.ิย. – 24 ก.ค.63 เปดิเรยีนภำคฤดูรอ้น  รปูแบบจดักำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์  (ไม่เสียคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติม) 

4 ส.ค.63 ตรวจสอบตำรำงเรยีนภำคกำรศกึษำที ่1/2563 ทำงเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th 

10 ส.ค.63 เปดิภำคกำรศกึษำที ่1/2563 

10 – 14 ส.ค.63 
เวลำ 08.30 – 16.00 น. 
เคำนเ์ตอร์หมำยเลข 6 

ส ำนกัทะเบยีนฯ 

กรณทีีย่งัสง่เอกสำรไมค่รบ ขอให้นักศกึษำน ำสง่เอกสำร ดงันี ้ 
- ส ำเนำบตัรประชำชน จ ำนวน 1 ชดุ    
- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น จ ำนวน 1 ชดุ 
- ส ำเนำวฒุกิำรศกึษำ (ปพ.1) ฉบบัส ำเรจ็กำรศกึษำเทำ่นัน้ จ ำนวน 2 ชดุ 

แจง้ใหท้รำบภำยหลงั กำรสอบวดัควำมรูท้กัษะดำ้นภำษำองักฤษ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ  

 กำรปฐมนเิทศนกัศกึษำใหม่ 
 กำรท ำบตัรประจ ำตวั  และกำรตรวจรำ่งกำยนกัศึกษำใหม ่



 
เรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม 

 ส ำหรับรูปแบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ค ำแนะน ำต่ำงๆ ที่นักศึกษำใหม่ควรทรำบ  มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำร 
จัดส่งรำยละเอียดทั้งหมดให้ทำงไปรษณีย์ และอีเมล์นักศึกษำ ภำยในเดือนพฤษภำคม 63 

 กรณีที่มีควำมประสงค์ กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. หรือ กรอ. ทั้งผู้กู้รำยเก่ำและรำยใหม่   
ให้ Download เอกสำรกำรสมัครขอกู้ยืมได้ที่เว็บไซต์ http://ssd.hcu.ac.th ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสำรให้
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด ถ้ำคุณสมบัติผู้กู้และเอกสำรผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ จะสำมำรถช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน 
จ ำนวนเงิน 2,000 บำท (เฉพำะคณะภำษำและวัฒนธรรมจีน สังคมสงเครำะห์ศำสตร์และสวัสดิกำรสังคม ศิลปศำสตร์ บริหำรธุรกิจ 
นิติศำสตร์ นิเทศศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม) ส ำหรับคณะด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
จะต้องส ำรองจ่ำยค่ำลงทะเบียนเองก่อน แล้วจึงได้คืนภำยหลัง 
หำกมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถำมได้ที่ แผนกทุนกำรศึกษำและบริกำรนักศึกษำ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1411, 1412, 1461, 1517 
หรือ Line Id : @373tznuv 

 ซื้ อ เครื่ อ งแบบชุดนั กศึกษำ  ได้ที่  ศูนย์หนั งสื อมหำวิทยำลัยหัว เฉียว เฉลิมพระเกียรติ  อำคำร โภชนำกำร ชั้ น  1  
ในวันและเวลำรำชกำร โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1675, 1676 หรือ Line Id : @115rwybv  สำมำรถดูรูปภำพเครื่องแต่งกำยแต่ละ
คณะได้ที่ Facebook : Huachiew Admission รำคำจ ำหน่ำยชุดพิธีกำร (ใส่ในวันปฐมนิเทศ) ไม่รวมรองเท้ำ  ผู้ชำย ชุดละ  
935 บำท ผู้หญิง ชุดละ 705 บำท  
 

กำรจองหอพักนักศึกษำ 

กรณีทีน่กัศึกษำมคีวำมประสงค์จะเขำ้อยูห่อพกันกัศกึษำของมหำวทิยำลยั ให้ติดต่อจองหอพักนักศึกษำ ทั้งนีจ้ะต้องทรำบ
รหสัประจ ำตวันกัศกึษำก่อนตดิตอ่จองหอพัก ได้ที่ แผนกหอพักนักศึกษำ โทร.0-2312-6300  ต่อ 2700, 2701, 1400, 1401 
หรือ Line Id : @093wogtl เว็บไซต์  http://sdo.hcu.ac.th  แล้วเลือก  หน่วยงำน   เลอืก แผนกหอพักนักศึกษำ  

 ภำยในห้องพกัมีอปุกรณ์  เตียงนอน เบำะรองนอน ตู้เสื้อผ้ำ โตะ๊อ่ำนหนังสือ เก้ำอี้  
 นักศึกษำต้องเตรียม  ผ้ำปูที่นอน 3.5 ฟุต หมอน ผ้ำห่ม กุญแจตู้ เตำรีด พัดลม โคมไฟ ของใช้ส่วนตัวที่จ ำเป็น ไม่อนุญำตให้ 
 น ำเครื่องใช้ประกอบอำหำรทุกชนิดเข้ำมำ  

 ประเภทหอพกั รปูแบบหอพัก Wi-fi 
จ ำนวน 
ผูเ้ขำ้พกั 

คำ่บ ำรงุหอพกัตอ่ภำคกำรศกึษำ 
/ตอ่คน (บำท) 

คำ่ประกนั 
ควำมเสยีหำย 

มฉก.1 – อำคำร 1-2  ห้องพัดลม เตียง 2 ช้ัน ห้องน้ ำรวม  ซื้อบัตร 
300 บำท 

4 คน 6,000 (รวมค่ำน้ ำ-ค่ำไฟฟรี 50 ยูนิต) 3,000 

มฉก.1 – อำคำร 3  ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้ ำในตัว 3 คน 7,800 (ไม่รวมค่ำน้ ำ-ค่ำไฟ) 3,900 
มฉก.2 – อำคำร 10 ช้ัน ห้องปรับอำกำศ เตียงเดี่ยว ห้องน้ ำในตัว  ฟรี 4 คน 10,560 (รวมค่ำน้ ำ) 5,100 

 

ติดต่อสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติม 
แผนกรับนักศึกษำ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล อำคำรอ ำนวยกำร  
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540 
โทรศพัท์ 0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718  โทรสำร 0-2312-6412     

Admission Hotline : 085-489-3710-14        @reghcu 

     Huachiew Admission 

 
นกัศกึษำควรหมัน่ตรวจสอบ ขอ้มลูข่ำวสำรจำกทำงมหำวทิยำลยัทำง Internet ทีเ่วบ็ไซต ์http://admission.hcu.ac.th  
หรอื Page Facebook : Huachiew Admission หรอื แอด line id @huachiew ทั้งนีเ้พือ่ประโยชนข์องนกัศกึษำเอง 


