หลักสูตร

Fellowship

สาชาวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุขภาพ

ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2562
1.

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ าศึกษา
สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรื อต่างประเทศที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ สู มัครแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อ หนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียน เป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.

เงื่อนไขอื่นๆ
ให้ ผ้ สู มัครยื่นเอกสารการสมัครที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรื อ ยื่นทางออนไลน์ ตามที่ระบุด้านล่าง

3.

จานวนรับ
จานวน 5 คน

4.

การจัดการเรียนการสอน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

5.

กาหนดการรับสมัคร ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2562
ส่งหลักฐานมาทางเมลล์
Suwannee5068@gmail.com หรื อ ส่งเอกสารด้ วยตนเอง ที่รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุ งเทพฯ ชัน้ P3

หรื อส่งทางไปรษณีย์ มายัง สุวรรณี ศรสุวรรณ รพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. 38/11-13 อาคารอโศกเพลส สุขมุ วิท 21
6.

ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10310 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางเวปไซต์ http://anti-aging.mfu.ac.th/

7.

การสอบคัดเลือก
สอบข้ อเขียน วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 08.45 น.

ลงทะเบียนสอบ

เวลา 09.00 -10.00 น.

สอบวิชาภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 -08.45 น. ลงทะเบียนเข้ าสอบ
เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : ณ สานักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุขภาพ อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชัน้ 25 ถ.
อโศกมนตรีสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 02 664 4361

8.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถนุ ายน 2562 ทางเวปไซต์ http://anti-aging.mfu.ac.th/

9.

ค่ าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 180,000 เทอมละหรื อ ภาคาการศึกษาละ 90,000 บาท เรี ยน 2 เทอมหรื อภาค
การศึกษา กาหนดชาระวันไหนจะเรี ยนให้ ทราบต่อไปค่ะ (ประมาณต้ นสิงหาคม ของทุกๆปี จ่ายภาค
การศึกษาและครัง้ )

หลักสูตร

Fellowship

สาขาวิชาตจวิทยา

ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2562
1.

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ าศึกษา
สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรื อต่างประเทศที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ สู มัครแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อ หนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียน เป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.

เงื่อนไขอื่นๆ
ให้ ผ้ สู มัครยื่นเอกสารการสมัครที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรื อ ยื่นทางออนไลน์ ตามที่ระบุด้านล่าง

3.

จานวนรับ
จานวน 5 คน

4.

การจัดการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์

5.

กาหนดการรับสมัคร ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2562
ส่งหลักฐานมาทางเมลล์
Suwannee5068@gmail.com หรื อ ส่งเอกสารด้ วยตนเอง ที่รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุ งเทพฯ ชัน้ P3

หรื อส่งทางไปรษณีย์ มายัง สุวรรณี ศรสุวรรณ รพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. 38/11-13 อาคารอโศกเพลส สุขมุ วิท 21
6.

ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10310 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562

7.

การสอบคัดเลือก
สอบข้ อเขียน วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 08.45 น.

ลงทะเบียนสอบ

เวลา 09.00 -10.00 น.

สอบวิชาตจวิทยาพื ้นฐาน

เวลา 10.00-12.00 น.

สอบวิชาภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 -08.45 น. ลงทะเบียนเข้ าสอบ
เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : ณ สานักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุขภาพ อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชัน้ 25 ถ.
อโศกมนตรีสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 02 664 4361

8.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถนุ ายน 2562 ทางเวปไซต์ http://anti-aging.mfu.ac.th/

9.

ค่ าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 180,000 เทอมละหรื อ ภาคาการศึกษาละ 90,000 บาท เรี ยน 2 เทอมหรื อภาค
การศึกษากาหนดชาระวันไหนจะเรี ยนให้ ทราบต่อไปค่ะ (ประมาณต้ นสิงหาคม ของทุกๆปี จ่ายภาคการศึกษา
และครัง้ )

หลักสูตร

Fellowship

สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุขภาพ

ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2562
1.

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ าศึกษา
สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรื อต่างประเทศที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ สู มัครแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อ หนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียน เป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.

เงื่อนไขอื่นๆ
ให้ ผ้ สู มัครยื่นเอกสารการสมัครที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรื อ ยื่นทางออนไลน์ ตามที่ระบุด้านล่าง

3.

จานวนรับ
จานวน 5 คน

4.

การจัดการเรียนการสอน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

5.

กาหนดการรับสมัคร ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2562
ส่งหลักฐานมาทางเมลล์
Suwannee5068@gmail.com หรื อ ส่งเอกสารด้ วยตนเอง ที่รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุ งเทพฯ ชัน้ P3

หรื อส่งทางไปรษณีย์ มายัง สุวรรณี ศรสุวรรณ รพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. 38/11-13 อาคารอโศกเพลส สุขมุ วิท 21
6.

ถ.อโศกมตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10310 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562

7.

การสอบคัดเลือก
สอบข้ อเขียน วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 08.45 น.

ลงทะเบียนสอบ

เวลา 09.00 -10.00 น.

สอบวิชาวิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน

เวลา 10.00 -12.00 น.

สอบวิชาภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 -08.45 น. ลงทะเบียนเข้ าสอบ
เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : ณ สานักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื ้ นฟูสุขภาพ อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชัน้ 25 ถ.
อโศกมนตรีสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 02 664 4361

8.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถนุ ายน 2562 ทางเวปไซต์ http://anti-aging.mfu.ac.th/

9.

ค่ าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 120,000 เทอมละหรื อ ภาคาการศึกษาละ 60,000 บาท เรี ยน 2 เทอมหรื อภาค
การศึกษากาหนดชาระวันไหนจะเรี ยนให้ ทราบต่อไปค่ะ (ประมาณต้ นสิงหาคม ของทุกๆปี จ่ายภาคการศึกษา
และครัง้ )

