กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

โครงการพิเศษ
รับเฉพาะผู้ที่กําลัง
ศึกษา

รอบก่อน Admission
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน ยื่นผลคะแนน GAT และ
คณะอืน่ ๆ
4 วิชา
วิชาสามัญ 9 วิชา

รอบ
Admission
กลาง
ผ่าน สอท.

- ส่งเสริมเทคนิคการแพทย์
- เภสัชชุมชน (ทายาทร้าน

บันทึกข้อมูลการสมัครผ่าน Internet และ
- สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ชําระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือ
- ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
ชําระค่าสมัครผ่านธนาคาร(ส่ง EMS เท่านั้น)

รอบหลัง Admission
สอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอื่น ๆ
สุขภาพ
ยื่นคะแนน O-Net
GAT และ PAT2

ศ.11 มี.ค.-อ.31 พ.ค.59
พ.4-พ.25 พ.ย.58

พ.4-พ.25 พ.ย.58

ศ.11-พ.30 มี.ค.59

อ.7 มิ.ย.-ศ.5 ส.ค.59
อา.10-อ.17 พ.ค.59

อ.7-พ.22 มิ.ย.59

-

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

พฤ.3 ธ.ค.58 (ทุนวิทย์)

พฤ.3 ธ.ค.58

-

-

-

-

-

สอบข้อเขียน

ส.19 ธ.ค.58 (ทุนวิทย์)

ส.19 ธ.ค.58

-

-

-

-

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

พ.23 ธ.ค.58

พ.23 ธ.ค.58

พฤ.7 เม.ย.59

-

อา.5 มิ.ย.59

พ.29 มิ.ย.59

-

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

ส.9 ม.ค.59

ส.9 ม.ค.59

พฤ.28 เม.ย.59

ในวันที่ยื่นเอกสาร
การสมัคร

อ.14 มิ.ย.59

จ.4 ก.ค.59

ในวันที่ยื่นเอกสาร
การสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พฤ.21 ม.ค.59
พฤ.28 เม.ย.59
อ.14 มิ.ย.59
จ.4 ก.ค.59
พิมพ์ใบชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนเรียน
พฤ.21-อา.31 ม.ค.59
ผ่านเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th
นําไปชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย/กสิกร
ชําระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนเรียน
พฤ.28-ศ.29 เม.ย.59 ภายใน 5 วันหลังสัมภาษณ์ อ.14-พ.15 มิ.ย.59
จ.4-อ.5 ก.ค.59
ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล
วันเริ่มต้นการเรียนการสอน
จ.6 มิ.ย.59
จ.15 ส.ค.59
หมายเหตุ : เปิดรับสมัครวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.-31 พ.ค.59 (หยุดสงกรานต์วันที่ 9-17 เม.ย.59 วันที่ 5-9 พ.ค.59 วันที่ 20-23 พ.ค.59)
และเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 7 มิ.ย.-5 ส.ค.59 (หยุดวันที่ 16-20 ก.ค.59)

ภายใน 5 วันหลัง
สัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาขาวิชาทีเ่ ปิดรับ
หลักสูตร 6 ปี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน*
หลักสูตร 4 ปี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน **
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจจีน
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาชีพการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และออกแบบดิจิทลั
กลุ่มวิชาชีพโทรทัศน์ สื่อใหม่และสื่อสารการแสดง
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
คณะนิตศิ าสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิง่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน***
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย (ชาวต่างชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ (B.B.A) เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
หมายเหตุ : * ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 2 ปี ชั้นปีที่ 1 ภาค 2 และปีที่ 5 – 6
** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี ชั้นปีที่ 3
*** ให้ไปศึกษา ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ชั้นปีที่ 3

ข้อกาหนดในการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น และรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยเฉพาะเลขประจาตัวประชาชนต้องกรอกให้ถูกต้อง นอกจากนี้หากพบในภายหลังว่าข้อมูลอืน่ ๆ ไม่ถกู ต้องไม่ครบถ้วน
การสมัครและการสอบทุกขั้นตอนจะให้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
2. ผู้สมัครต้องศึกษาและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสอบ และอื่นๆ อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ผู้ส มั ครจะต้อ งตรวจสอบความถูก ต้อ งการบันทึ ก ข้อมู ล ก่ อนยืนยันการสมั คร เมื่ อกดยืนยันแล้วผู้ส มั ครจะไม่ มี สิท ธิ์
เปลี่ยนแปลงอันดับการเลือกได้
4. หลังการสมัคร จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้สมัครควรหมั่นตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารจากม หาวิทยาลัย
ทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th หรือ Page Facebook : Huachiew Admission ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้สมัครเอง
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร
1. คุณวุฒิของผู้มสี ิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครขอเข้าศึกษาปริญญาที่ 2
2. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด
อันเป็นลหุโทษ
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
5. เป็นผู้ที่มรี ่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ
การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
กรุ ณ าเตรี ย มใบแสดงผลการศึก ษา (Transcript) จากสถาบั น เดิ ม (ฉบั บ เป็ น ทางการ) และค าอธิ บ ายรายวิ ช า
(Courses Description) ให้พร้อมก่อนการขึ้น – ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่
เงือ่ นไขการขอเทียบโอนรายวิชา 1. มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า C หรือ แต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00
2. มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยพิจารณาจาก
คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
3. ค่าเทียบโอนรายวิชาละ 500 บาท

รอบการรับสมัคร
1. โครงการพิเศษ -

รายละเอียด

โครงการ “เด็กดีมที เี่ รียน” (ไม่มที นุ การศึกษา)
โครงการทุน “ร่มโพธิท์ อง” จานวนทุนสาขาวิชาละ 2 ทุน รวมเป็น 40 ทุน
- โครงการทุน MOU (เฉพาะโรงเรียน MOU 29 แห่ง) จานวนทุน 10 ทุน
เด็กดีมที เี่ รียน
ทุน “ร่มโพธิท์ อง”

1. คณะทีเ่ ปิดรับ

กาหนด GPAX ไม่ต่ากว่า 2.25

กาหนด GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00

กาหนด GPAX ไม่ต่ากว่า 3.00

2. ผลคะแนนเฉลีย่ สะสม

-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

-สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

-ภาษาและวัฒนธรรมจีน

(GPAX) 4 ภาคเรียน

-ศิลปศาสตร์

-ศิลปศาสตร์

-บริหารธุรกิจ B.B.A.โปรแกรมจีน

-บริหารธุรกิจ

-บริหารธุรกิจ

กาหนด GPAX ไม่ต่ากว่า 3.50

-นิติศาสตร์

-นิติศาสตร์

-การแพทย์แผนจีน

-นิเทศศาสตร์

-นิเทศศาสตร์

-ภาษาและวัฒนธรรมจีน

-ภาษาและวัฒนธรรมจีน

กาหนด GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชา

-สาธารณสุขศาสตร์ฯ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เข้าร่วมโครงการ

หนังสือรับรองการเป็นเด็กดี

เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่อง

-

เงื่อนไขการสมัคร

ทุน MOU

โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกส่งใบสมัคร

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก
ทุนทีไ่ ด้รบั
เงื่อนไขการรับทุน

ไม่มี
ไม่มี

ร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิตและ

ร้อยละ 100 ของค่าหน่วยกิตและ

ค่าบารุงการศึกษา

ค่าบารุงการศึกษา

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
- ทุนให้เปล่า
รายละเอียด
1. บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร
ไม่เสียค่าสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่มหาวิทยาลัย แบบ EMS เท่านัน้ ดังนี้
1. ใบรายงานผลการสมัคร ทีต่ ดิ รูปถ่ายแล้ว ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ฉบับ 4 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
4. เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เรือ่ ง ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทคี่ ณ
ุ รูจ้ ัก
เฉพาะโครงการ ทุน “ร่มโพธิท์ อง”
2. ตรวจสอบการสถานะการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
3. ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์ ที่ http://admission.hcu.ac.th
4. สอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
5. ประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นสัมภาษณ์ ที่ http://admission.hcu.ac.th
6. ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ไม่ตดั สิทธิ์ Admission กลาง)
7. เปิดเรียนภาคฤดูรอ้ น 2558

- ทุนให้เปล่า
กาหนดการ
4 – 25 พฤศจิกายน 2558
เปิดวันและเวลาราชการเท่านั้น หรือ
นาใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หลังจากส่งเอกสารไปแล้ว 4 วันทาการ
23 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น.
9 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
21 – 31 มกราคม 2559
6 มิถุนายน 2559

2. รอบก่อน Admission ครัง้ ที่ 1
กรณีสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ที่ ต้องการสมั ครคณะด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กายภาพบาบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่ง แวดล้อ ม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกได้ทุกคณะสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร - เป็นผู้ทเี่ รียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ไม่กาหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- จานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30 – 50 คน
กิจกรรม
1. บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร
นาไปชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร เก็บส่วนผูส้ มัครไว้เป็นหลักฐาน ไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร
(โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนีม้ หาวิทยาลัยจะไม่คนื ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ)
2. ตรวจสอบการชาระเงินค่าสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
3. ประกาศเลขทีน่ งั่ สอบ และห้องสอบ ที่ http://admission.hcu.ac.th
4. สอบข้อเขียน ผู้สมัครจะต้องนา ใบรายงานผลการสมัครฉบับจริง พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน
มาแสดงในวันสอบ รายวิชาและเวลาสอบดังนี้

กาหนดการ
4 – 25 พฤศจิกายน 2558

หลังจากชาระเงินไปแล้ว 2 วันทาการ
3 ธันวาคม 2558
19 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00-15.30 น.

09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 30 ข้อ ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 30
10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 60 ข้อ ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 30
13.30 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์/เคมี/ชีววิทยา) จานวน 60 ข้อ ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 30
15.00 – 15.30 น. วิชาตรรกวิทยา (คิดวิเคราะห์เหตุและผล) จานวน 20 ข้อ ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 10

5. ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์ ที่ http://admission.hcu.ac.th
6. สอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
7. ประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นสัมภาษณ์ ที่ http://admission.hcu.ac.th
8. ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ไม่ตดั สิทธิ์ Admission กลาง)
หากไม่ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินทุกกรณี
9. เปิดเรียนภาคฤดูรอ้ น 2558

23 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น.
9 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
21 – 31 มกราคม 2559

6 มิถุนายน 2559

โครงการทุน “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร - เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 4 ภาคการศึกษา ไม่ตากว่
่ า 2.50
เป็นผู้ที่มผี ลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เป็นผู้ที่มสี ุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล
- สอบข้อเขียน 4 วิชา ตามกาหนดการรับสมัครรอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 และสอบสัมภาษณ์

พิ มพ์ ใบรายงานผลการสมั คร นาไปชาระเงินค่าสมั คร 500 บาทผ่านธนาคาร และใส่ซ อง A4 ส่งทาง
ไปรษณีย์ (EMS) ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง แผนกรับนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการสมัคร ที่ติดรูปถ่ายแล้ว ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ฉบับ 4 ภาคเรียน จานวน 1 ฉบับ
4. เขียนเรียงความเรือ่ ง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล........” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
จานวนทุนทีใ่ ห้ : ทุน 100% จานวน 25 ทุน
ทุนทีไ่ ด้รบั : - ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บาท
หมายเหตุ : หากผูร้ ับทุนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณา
ให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้
1. ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อนชาระคืนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้า
ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกาหนด จนกว่าจะครบจานวน
2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับทุนจะต้องชาระเงินกู้ยืมทั้งหมดคืนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว
เงือ่ นไขระหว่างทีเ่ ข้าศึกษา :
1. จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึก ษาหากผู้รับทุนมีผลการเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ผู้รับทุนจะต้องทาหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแจ้ง
ให้ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร
2. ระหว่างปิดภาคการศึก ษา ผู้รับทุ นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายหรือมาฝึก งานที่
โรงพยาบาลหัวเฉียวจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา
เงือ่ นไขเมือ่ สาเร็จการศึกษา :
1. เมื่อสาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
2 เท่ าของระยะเวลาที่รับทุ น นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามอัตราที่
โรงพยาบาลหัวเฉียวกาหนด
2. กรณีที่ผู้รับทุนมาปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา หรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
กาหนด ผู้รับทุ นต้องชดใช้ทุนเป็นจานวนเงิน 2 เท่ าของค่าหน่วยกิ ต ค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ทั้งหมดที่ได้รับ ขณะรับทุน โดยลดหย่อนตามระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชาระคืนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน

3. รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2
ยืน่ ผลคะแนน GAT และวิชาสามัญ 9 วิชา รอสอบสัมภาษณ์
สาหรับผู้ที่ ต้องการสมั ครคณะด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กายภาพบาบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่ง แวดล้อ ม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกได้ทุกคณะสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร - เป็นผู้ทเี่ รียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ไม่กาหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- มีผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
- จานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30 – 50 คน
กิจกรรม
1. บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร นาไปชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
(โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนีม้ หาวิทยาลัยจะไม่คนื ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ)
2. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาผลการสอบ GAT และผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

กาหนดการ
11 – 30 มีนาคม 2559
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
เวลา 09.00 – 15.00 น.
- ส่งด้วยตนเอง ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หรือ
- นาใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- หลักฐานการโอนเงิน (กรณีชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร)

18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
4. ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์ ที่ http://admission.hcu.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย และทราบผลสัมภาษณ์ในวันนี้
6. ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ไม่ตดั สิทธิ์ Admission กลาง)
หากไม่ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

หลังจากชาระเงินไปแล้ว 4 วันทาการ
7 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.
28 เมษายน 2559
28 – 29 เมษายน 2559

มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินทุกกรณี
7. เปิดเรียนภาคฤดูรอ้ น 2558

6 มิถุนายน 2559

ค่าน้าหนักคะแนนของสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วิชา
1. ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ได้แก่
ภาษาไทย / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ (วิชาละร้อยละ 10)
คณิตศาสตร์ / ฟิสกิ ส์ / เคมี / ชีววิทยา (วิชาละร้อยละ 15)
2. ผลสอบความถนัดทั่วไป GAT
รวม

ค่าน้าหนักคะแนน (ร้อยละ)
30
60
10
100

โครงการพิเศษ
1. โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)
- เป็นผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- สมัครรอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 เท่านั้น
- เป็นลูก หรือหลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัครเท่านั้น)
- มีผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
- จานวนรับ 5 คน
2. โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- สมัครรอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 หรือรอบหลัง Admission
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี (ไม่ต้องมีต้นสังกัด)
- หรือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
- สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์ โดยคณะเทคนิคการแพทย์
กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
สาหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะสัง คมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ศิล ปศาสตร์ บริห ารธุร กิจ นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ไม่กาหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่า คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
กิจกรรม
1. บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร
นาไปชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองเท่านัน้
(โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนีม้ หาวิทยาลัยจะไม่คนื ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ)
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

กาหนดการ
11 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2559
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ยกเว้น
วันที่ 5 – 9, 20 – 23 พฤษภาคม 2559 หยุด
สานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอานวยการ
ชั้น 1 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
เวลา 09.00 – 15.00 น.

- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายสี หรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
3. ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หากไม่ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และเมื่อชาระเงินเรียบร้อย

ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร
ภายใน 5 วันหลังจากผ่านสัมภาษณ์

แล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
4. เปิดเรียนภาคฤดูรอ้ น 2558

6 มิถุนายน 2559

4. รอบ Admission
การคัดเลือกในระบบกลาง Admission ดาเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อ
เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผู้ ส มั ค รจะเลื อ กสมั ค รหลั ก สู ต รต่ า งๆ ได้ 4 อั น ดั บ ตามปฏิ ทิ น การรั บ สมั ค รในเว็ บ ไซต์
http://www.cuas.or.th และเกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกดังนี้
คณะสาขาวิชา
ค่าน้าหนัก
คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะกายภาพบาบัด / คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ฯ / คณะการแพทย์แผนจีน / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเภสัชศาสตร์

GPAX (%)
20

O-NET (%)
30

GAT (%)
20

PAT (%)
PAT 2 = 30

20

30

10

PAT 2 = 40

คะแนนสูงสุด – ต่าสุด รอบ Admission ปีการศึกษา 2558
คณะสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบาบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะการแพทย์แผนจีน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่าสุด

จานวนรับ (คน)

16,972.50

15,582.50

90

18,371.25
14,817.95
19,732.50
18,913.75
19,165.00

10,190.00
12,807.45
18,558.75
16,079.55
15,698.75

50
50
50
50
50

15,387.50
14,505.25
16,401.20
21,261.25

9,785.05
9,480.00
10,075.00
16,421.25

50
50
50
30

5. รอบหลัง Admission
กรณียนื่ คะแนน Admission
สาหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
กายภาพบาบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่ง แวดล้อ ม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 สามารถเลือกได้ทุกคณะสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร - เป็นผู้ทเี่ รียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- ไม่กาหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป GAT และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2
- จานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 20 – 40 คน
กิจกรรม
1. บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร นาไปชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
(โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนีม้ หาวิทยาลัยจะไม่คนื ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ)
2. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) ฉบับสาเร็จการศึกษาเท่านัน้ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาผลการสอบ O-Net และ GAT และ PAT2

กาหนดการ
7 – 22 มิถุนายน 2559
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
เวลา 09.00 – 15.00 น.
- ส่งด้วยตนเอง ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หรือ
- นาใส่ซอง A4 ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยัง
แผนกรับนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- หลักฐานการโอนเงิน (กรณีชาระค่าสมัครผ่านธนาคาร)

18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th
4. ประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์ ที่ http://admission.hcu.ac.th
5. สอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย และทราบผลสัมภาษณ์ในวันนี้
6. ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หากไม่ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว

หลังจากชาระเงินไปแล้ว 4 วันทาการ
29 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น.
4 กรกฎาคม 2559
4 – 5 กรกฎาคม 2559

มีความประสงค์จะสละสิทธิก์ ารเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินทุกกรณี
7. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559

15 สิงหาคม 2559

กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
ส าหรั บผู้ที่ ต้ องการสมั ครคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัส ดิการสังคม ศิล ปศาสตร์ บริหารธุรกิ จ นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยาอุต สาหกรรม
ไม่กาหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่า คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
กิจกรรม
1. บันทึกข้อมูลการสมัคร ที่ http://admission.hcu.ac.th พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร
นาไปชาระเงินค่าสมัคร 500 บาท พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองเท่านัน้
(โดยค่าธรรมเนียมการสมัครนีม้ หาวิทยาลัยจะไม่คนื ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ)
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
- แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

กาหนดการ
7 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2559
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ยกเว้น
วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 หยุด
สานักทะเบียนและประมวลผล อาคารอานวยการ
ชั้น 1 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
เวลา 09.00 – 15.00 น.

- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) ฉบับสาเร็จการศึกษาเท่านัน้ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายสี หรือขาวดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
3. ชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หากไม่ดาเนินการในขัน้ ตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และเมื่ อชาระเงินเรียบร้อย

ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร
ภายใน 5 วันหลังจากผ่านสัมภาษณ์

แล้ว มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
4. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559

15 สิงหาคม 2559

สวัสดิการหอพักนักศึกษา
จานวน ค่าบารุงหอพักต่อภาคการศึกษา
ผูเ้ ข้าพัก
/ต่อคน (บาท)
มฉก.1 – อาคาร 1-2 ห้องพัดลม เตียง 2 ชั้น ห้องน้ารวม
ซื้อบัตร
4 คน 6,000 (รวมค่าน้า-ค่าไฟฟรี 50 ยูนิต)
มฉก.1 – อาคาร 3
ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว ห้องน้าในตัว
7,800 (ไม่รวมค่าน้า-ค่าไฟ)
300 บาท 3 คน
มฉก.2 – อาคาร 10 ชัน้ ห้องปรับอากาศ เตียงเดี่ยว ห้องน้าในตัว
ฟรี
4 คน
10,560 (รวมค่าน้า)
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ค่ามัดจากุญแจ 100 บาท ค่าบัตร Keycard และบัตรประจาตัวนักศึกษาหอพัก 120 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมอื่น : ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท ค่าน้าประปา ยูนิตละ 18 บาท
หมายเหตุ : ค่าประกันความเสียหาย จะได้รับคืนก็ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักครบ 1 ปี
ประเภทหอพัก

รูปแบบหอพัก

Wi-fi

ค่าประกัน
ความเสียหาย
3,000
3,900
5,100

อัตราค่าขึน้ – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่โดยประมาณ
จานวนหน่วยกิต ค่าใช้จา่ ยภาค 1
คณะ
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และ การจัดการโรงพยาบาล
135
33,750
สิง่ แวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
145
39,350
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
145
41,750
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
131
42,710
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
131
40,610
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การแพทย์
132
45,610
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
141
46,510
35,270
ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
141
34,070
การท่องเที่ยว
132
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
150
46,970
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
144
37,970
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
135
37,620
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
135
35,210
การจัดการ
135
29,810
การตลาด
135
29,810
การเงิน
135
35,810
ธุรกิจระหว่างประเทศ
135
31,010
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
135
34,010
การจัดการอุตสาหกรรม
135
34,610
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
138
32,810
ธุรกิจจีน
138
32,710
B.B.A (นานาชาติ)
138
44,450
ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาจีน
144
41,470
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
144
41,470
จีน
พยาบาลศาสตร์
146
49,350
เภสัชศาสตร์
231
49,150
เทคนิคการแพทย์
143
50,150
กายภาพบาบัด
142
53,950
การแพทย์แผนจีน
186
59,650
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
139
34,750
นิตศิ าสตร์
142
34,650
นิเทศศาสตร์
129
40,250
หมายเหตุ : การประมาณค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จา่ ยภาค 2

ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตร

31,400
41,900
43,100
36,300
38,800
37,700
43,300
34,300
31,300
35,400
32,300
40,900
31,200
30,000
31,800
31,200
28,800
35,100
37,800
34,800
32,900
36,600
37,000
37,000
47,600
49,800
49,200
48,400
82,650
30,900
31,700
40,100

319,950
364,350
366,850
315,290
323,590
319,990
342,790
270,830
277,130
306,680
289,230
288,280
255,890
255,390
254,090
255,590
255,590
283,440
255,590
263,040
264,540
291,150
276,680
273,680
451,100
1,233,850
495,600
479,100
928,150
284,450
248,400
308,850

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
แผนกรับนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาคารอานวยการ ชั้น 1
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1711 – 1718
โทรสาร 0-2312-6412
เว็บไซต์ : http://admission.hcu.ac.th
Page Facebook : Huachiew Admission
Admission Hotline : 085-489-3710-13
LINE ID : huachiew_admission

