เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

กำหนดกำรต่ำงๆ สำหรับ ผูท้ ชี่ ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน เรียบร้อยแล้ว
กรณีทชี่ ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีควำมประสงค์จะสละสิทธิก์ ำรเป็นนักศึกษำ (ลำออก)
มหำวิทยำลัยจะไม่คนื เงินค่ำลงทะเบียนเรียนทุกกรณี
ข้อมูลทีค่ วรทรำบ : นักศึกษำรหัส 63 ทุกคนต้องเข้ำสอบวัดระดับควำมรูท้ กั ษะด้ำนภำษำอังกฤษ
กรณีที่สอบวัดระดับควำมรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน นักศึกษำจะต้องลงเรียน Language Extra Course
ด้ำนภำษำอังกฤษเพิ่มเติมในภำคกำรศึกษำที่เข้ำเป็นนักศึกษำ
- วิชำภำษำอังกฤษ จำนวนเงิน 6,000 บำท จำนวน 60 ชั่วโมง/ภำค เก็บรวมในค่ำลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่สอบผ่ำน จะได้รับคืนเงิน 6,000 บำท
สำหรับกำรเรียนด้ำนภำษำจีนจัดให้มีเรียนเพิ่มเติมในทุกคณะวิชำและทุกภำคกำรศึกษำปกติ จำนวน 24 ชั่วโมง/ภำค
ยกเว้น คณะกำรแพทย์แผนจีน คณะภำษำและวัฒนธรรมจีน คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจจีน และคณะสำธำรณสุขศำสตร์
และสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ กรณีทไี่ ม่มพี นื้ ฐำนภำษำจีนมำก่อน จะต้องลงเรียนวิชำภำษำจีน
จำนวนเงิน 6,500 บำท จำนวน 60 ชั่วโมง/ภำค

ไม่ตัดสิทธิ์ระบบ TCAS / ระบบเคลียริงเฮำส์ และระบบกำรรับสมัครอื่นๆ

** นักศึกษำทุกคนจะต้องผ่ำนกำรสอบ คอมพิวเตอร์ และ TOEIC
เพือ่ วัดระดับควำมรูภ้ ำษำอังกฤษก่อนทีจ่ ะสำเร็จกำรศึกษำ ซึง่ กำรทดสอบวัดควำมรูด้ งั กล่ำว
ไม่ถือเป็นเงือ่ นไขกำรสำเร็จกำรศึกษำในบำงคณะสำขำวิชำ **

นักศึกษำรหัส 63 ทุกคนปฏิบตั ติ ำมกำหนดกำรต่ำงๆ ดังนี้
วัน – เดือน – ปี

กิจกรรม

25 มี.ค.63
เป็นต้นไป
เปิดระบบ 10.00 น.
3 มิ.ย.63
เปิดระบบ 10.00 น.
8 มิ.ย.63
เวลำ 07.30-17.00 น.
ณ หอประชุม มฉก.

กรอกประวัตสิ ว่ นตัวนักศึกษำใหม่ ทำงเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th
Username : รหัสประจำตัวนักศึกษำ 6 หลัก (63XXXX) ตรวจสอบได้ในใบเสร็จรับเงิน
Password : เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก
ตรวจสอบรำยชือ่ เข้ำห้องสอบวัดระดับควำมรูท้ กั ษะด้ำนภำษำอังกฤษ ทำงเว็บไซต์
http://admission.hcu.ac.th โดยกรอกเลขที่บัตรประชำชน 13 หลัก
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ นักศึกษำต้องแต่งชุดพิธีกำร มีรำยละเอียดดังนี้
นักศึกษำหญิง
- เสื้อเชิ้ตสีขำวแขนสัน้ กระโปรงสีกรมท่ำ ทรงสุภำพยำวคลุมเข่ำ รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีดำ
นักศึกษำชำย
- เสื้อเชิ้ตสีขำวแขนยำว กำงเกงสีกรมท่ำ ไม่สวมยีนส์ รองเท้ำหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้ำสีดำ
สอบวัดควำมรูท้ ักษะด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ
ขอให้สวมชุดนักศึกษำของมหำวิทยำลัย กรุณำเตรียมบัตรประชำชน ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ มำให้พร้อม
ตรวจสอบตำรำงเรียนภำคฤดูรอ้ น ทำงเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th
เปิดเรียนภำคฤดูรอ้ น
กรณีทยี่ งั ส่งเอกสำรไม่ครบ ขอให้นักศึกษำนำส่งเอกสำร ดังนี้
- สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ชุด
- - สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ชุด
- สำเนำวุฒกิ ำรศึกษำ (ปพ.1) ฉบับสำเร็จกำรศึกษำเท่ำนัน้ จำนวน 2 ชุด

9 มิ.ย.63
เวลำ 09.00 – 10.30 น.
เวลำ 20.00 น.
10 มิ.ย. – 24 ก.ค.63
10 – 19 มิ.ย.63
เวลำ 08.30 – 16.00 น.
เคำน์เตอร์หมำยเลข 6
สำนักทะเบียนฯ

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

วัน – เดือน – ปี
10 – 19 มิ.ย.63
เวลำ 08.30 – 16.00 น.
เคำน์เตอร์หมำยเลข 6
สำนักทะเบียนฯ
4 ส.ค.63
10 ส.ค.63

กิจกรรม

สำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์จะเทียบโอนรำยวิชำและหน่วยกิต ให้เตรียมเอกสำรดังนี้
1. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) ฉบับเป็นทำงกำร
2. คำอธิบำยรำยวิชำจำกสถำบันเดิม (กรณีต่ำงสถำบัน)
ตรวจสอบตำรำงเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1/2563 ทำงเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th
เปิดภำคกำรศึกษำที่ 1/2563

แจ้งให้ทรำบภำยหลัง

ทำบัตรประจำตัว และกำรตรวจร่ำงกำยนักศึกษำใหม่

กรณีที่มีควำมประสงค์ กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ. หรือ กรอ. ทั้งผู้กู้รำยเก่ำและรำยใหม่
ให้ Download เอกสำรกำรสมัครขอกู้ยืมได้ที่เว็บไซต์ http://ssd.hcu.ac.th ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสำรให้
ครบถ้วนตำมที่กำหนด ถ้ำคุณสมบัติผู้กู้และเอกสำรผ่ำนกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ จะสำมำรถชำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน
จำนวนเงิน 2,000 บำท (เฉพำะคณะภำษำและวัฒนธรรมจีน สังคมสงเครำะห์ศำสตร์และสวัสดิกำรสังคม ศิลปศำสตร์ บริหำรธุรกิจ
นิติศำสตร์ นิเทศศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม) สำหรับคณะด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จะต้องสำรองจ่ำยค่ำลงทะเบียนเองก่อน แล้วจึงได้คืนภำยหลัง
หำกมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถำมได้ที่ แผนกทุนกำรศึกษำและบริกำรนักศึกษำ โทร.0-2312-6300 ต่อ 1411, 1412, 1461, 1517
ซื้ อ เครื่ อ งแบบชุ ด นั ก ศึ ก ษำ ได้ ที่ ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหำวิ ท ยำลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ อำคำรโภชนำกำร ชั้ น 1
ในวั น และเวลำรำชกำร โทร. 0-2312-6300 ต่ อ 1675, 1676 สำมำรถดู รู ป ภำพเครื่ อ งแต่ ง กำยแต่ ล ะคณะได้ ที่
Facebook : Huachiew Admission รำคำจำหน่ำยชุดพิธีกำร (ใส่ในวันปฐมนิเทศ) ไม่รวมรองเท้ำ
ผู้ชำย ชุดละ 935 บำท
ผู้หญิง ชุดละ 705 บำท
กำรจองหอพักนักศึกษำ

กรณีทนี่ กั ศึกษำมีควำมประสงค์จะเข้ำอยูห่ อพักนักศึกษำของมหำวิทยำลั ย ให้ติดต่อจองหอพักนักศึกษำ ทั้งนีจ้ ะต้องทรำบ
รหัสประจำตัวนักศึกษำก่อนติดต่อจองหอพัก ได้ที่ แผนกหอพักนักศึกษำ โทร.0-2312-6300 ต่อ 2700, 2701, 1400, 1401
เว็บไซต์ http://sdo.hcu.ac.th แล้วเลือก หน่วยงำน เลือก แผนกหอพักนักศึกษำ

ภำยในห้องพักมีอปุ กรณ์ เตียงนอน เบำะรองนอน ตู้เสื้อผ้ำ โต๊ะอ่ำนหนังสือ เก้ำอี้
นักศึกษำต้องเตรียม ผ้ำปูที่นอน 3.5 ฟุต หมอน ผ้ำห่ม กุญแจตู้ เตำรีด พัดลม โคมไฟ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ไม่อนุญำตให้
นำเครื่องใช้ประกอบอำหำรทุกชนิดเข้ำมำ

ประเภทหอพัก
มฉก.1 – อำคำร 1-2
มฉก.1 – อำคำร 3
มฉก.2 – อำคำร 10 ชั้น

จำนวน
ผูเ้ ข้ำพัก
ห้องพัดลม เตียง 2 ชั้น ห้องน้ำรวม
ซื้อบัตร
4 คน
300 บำท 3 คน
ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว
ห้องปรับอำกำศ เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว
ฟรี
4 คน
รูปแบบหอพัก

Wi-fi

ค่ำบำรุงหอพักต่อภำคกำรศึกษำ
/ต่อคน (บำท)
6,000 (รวมค่ำน้ำ-ค่ำไฟฟรี 50 ยูนิต)
7,800 (ไม่รวมค่ำน้ำ-ค่ำไฟ)
10,560 (รวมค่ำน้ำ)

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับนักศึกษำ สำนักทะเบียนและประมวลผล อำคำรอำนวยกำร
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718
โทรสำร 0-2312-6412
Admission Hotline : 085-489-3710-14
@reghcu
Huachiew Admission
นักศึกษำควรหมัน่ ตรวจสอบ ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงมหำวิทยำลัยทำง Internet ทีเ่ ว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
หรือ Page Facebook : Huachiew Admission หรือ แอด line id @huachiew ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ของนักศึกษำเอง

ค่ำประกัน
ควำมเสียหำย
3,000
3,900
5,100

