
การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  

ทุนภาษาจีน ครบรอบ 30 ปี มฉก.  ประจ าปีการศึกษา  2566 

รอบ 2   

มูลนิธิป่อ เต็กตึ๊ ง  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สนับสนุนทุนการศึกษา 

ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 10 ทุนๆ ละ 337,950 บาท รวมมูลค่า 10,138,500 บาท ส าหรับนักเรียน 
ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนในระดับดี หรือศึกษาแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนมาแล้ว 3 ปี มีความประสงค์ 
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยจีนศึกษา และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน 
โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการคัดเลือก ก าหนดการรับสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1 เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ปีการศึกษา 2565 
1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
1.3 มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป  
1.4 มีผลงานการประกวดได้รับรางวัล หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษาจีน 
1.5 เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

2. คณะสาขาวิชาที่รับเข้าศึกษา 
ที่ คณะ / สาขาวิชา ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี 
 คณะบริหารธุรกิจ  
1 ธุรกิจจีน 289,100 
 วิทยาลัยจีนศึกษา  
2 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 341,950 
3 ภาษาจีนธุรกิจ 337,750 
4 จีนศึกษา 337,940 

3. วิธีการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณารับทุนการศึกษา   

 

4. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม ก าหนดการรับสมัคร 

1. กรอกข้อมูลผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th 
และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมา ส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น ดังนี้ 
- ใบรายงานผลการสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)  
- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 
- ส าเนาผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป 

14 มี.ค. –20 เม.ย.66 
สมัครออนไลน์ 
ฟรีค่าสมัคร 

http://admission.hcu.ac.th/
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กิจกรรม ก าหนดการรับสมัคร 

ที่อยู่จัดส่ง  แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน  
กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
จากนั้นส่งหน้าใบสมัครมาที่ Line Id : @huachiew ก่อนปิดรับสมัคร 

 

2. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เวลา 15.00 น.  
ทาง Line @huachiew 

26 เม.ย.66 

3. สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ผ่าน App Line 28 – 30 เม.ย.66 

4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  เวลา 15.00 น. ทาง Line ผู้สมัคร 3 พ.ค.66 

5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา 3 – 6 พ.ค.66 

6. ท าสัญญารับทุนการศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ขอให้นักเรียนมาพร้อม 
บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่มีบิดา–มารดา)  
ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

12 พ.ค.66 

7. เปิดภาคเรียน เดือนมิถุนายน 66 

5. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 
5.1 ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ านวน 15 ทุน ทั้งหมด 

ตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าวารสารวิชาการ  
ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าประกันของเสียหายที่ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง ในคณะที่ได้รับการคัดเลือก 

5.2 ผู้ได้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะต้องมีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หากผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ต่ ากว่า 2.75 จะถูกระงับการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป แต่ผู้ได้รับทุนสามารถศึกษาต่อโดยช าระค่าใช้จ่ายเอง
ในภาคการศึกษาที่ถูกระงับทุน และหากผู้ได้รับทุนตั้งใจเรียนท าให้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 
2.75 ก็จะได้รับทุนการศึกษาตอ่ในภาคการศึกษาถัดไป  

5.3 หากผู้รับทุนต้องการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือแก้ผลการเรียนในกรณี
สอบไม่ผ่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง 

5.4 กรณีผู้ได้รับทุนลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง  เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  
หรือความจ าเป็นอย่างยิ่ง จะถูกระงับการให้ทุนทั้งหมดทันที แต่ผู้ได้รับทุนสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้ โดยช าระ
ค่าใช้จ่ายเอง 

5.5 ผู้ได้รับทุนต้องท ากิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 8 ชั่วโมงต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา 

5.6 ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ไม่กระท า  
การใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและตนเองโดยเด็ดขาด และต้องเข้าร่วมกิจกรรม ใน
สาขาที่ได้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด ในกรณีผู้รับทุนถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป จะถูกระงับ
การให้ทุนท้ังหมดทันท ี
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5.7 หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะ
ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่ คืนเงินค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.8 กรณีท่ีรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะ
สละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ลาออก) มหาวิทยาลัยจะไมค่ืนเงนิค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
แผนกรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อาคารอ านวยการ ชั้น 1 
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 0-2713-8100 ต่อ 1711 – 1718   โทรสาร 0-2312-6412   
เว็บไซต์ : http://admission.hcu.ac.th   Admission Hotline  :  085-489-3710-14 
        Huachiew Admission            @huachiew 


