ปฏิทินดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา !"
หลักสูตรของสํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื. นฟูสุขภาพ
ลําดับ
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รายการ
รับสมัครออนไลน์และจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์หรือด้ วยตนเอง
สํานักวิชาส่งรายชื"อตามสาขาวิชา
ให้ ส่วนทะเบียน ทาง E-mail:
admission@mfu.ac.th
ประกาศรายชื"อผู้มีสทิ ธิHสอบ
ฝ่ ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนฯ
ส่งเอกสารการสอบให้ สาํ นักวิชา
ทางอีเมลผู้ประสานงานกทม.

กําหนดการ
วันที" # ม.ค.-&' เม.ย.(
วันที" C พ.ค.(

วันที" ' พ.ค. (

ระดับปริญญาโท
- ตจวิทยา วันที" 10 พ.ค.(
- เวชฯชะลอวัย วันที" 17 พ.ค.(
- วิทย์ฯชะลอวัย วันที" 17 พ.ค.(
ระดับปริญญาเอก วันที" -C พ.ค.(
สอบคัดเลือก
ระดับปริญญาโท
- ตจวิทยา วันที" 14-15 พ.ค.(
- เวชฯชะลอวัย วันที" - --- พ.ค.(
- วิทย์ฯชะลอวัย วันที" - ,-& พ.ค.(
ระดับปริญญาเอก วันที" -Q พ.ค.(
สํานักวิชาส่งสรุปผลการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท
ให้ ส่วนทะเบียนฯ ทาง E-mail:
- ตจวิทยา วันที" 17 พ.ค.(
admission@mfu.ac.th
- เวชฯชะลอวัย วันที" 24 พ.ค.(
หมายเหตุ: ฉบับจริง จัดส่งทางไปรษณีย์ - วิทย์ฯชะลอวัย วันที" 24 พ.ค.(
ระดับปริญญาเอก วันที" &' พ.ค.(
ประกาศรายชื"อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาโท
- ตจวิทยา วันที" 24 พ.ค.(
- เวชฯชะลอวัย วันที" 31 พ.ค.(
- วิทย์ฯชะลอวัย วันที" 31 พ.ค.(
ระดับปริญญาเอก วันที" U มิ.ย.(

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝ่ ายรับนักศึกษา
ส่วนทะเบียนฯ
สํานักวิชา

ฝ่ ายรับนักศึกษา
ส่วนทะเบียนฯ
ฝ่ ายรับนักศึกษา
ส่วนทะเบียนฯ

สํานักวิชา

สํานักวิชา

ฝ่ ายรับนักศึกษา
ส่วนทะเบียนฯ

ผูป้ ระสานงาน: นางบุญฑริกา ไชยวิลยศ (ออม) ฝ่ ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ ' #&Z ( '# E-mail: admission@mfu.ac.th

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา
สถานทีเรียน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
ลําดับ

กิจกรรม
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สมัครทางออนไลน์

,

ประกาศรายชือผู้มสี ทิ ธิFสอบ
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สอบคัดเลือก
ประกาศรายชือผู้ผ่าน
การคัดเลือก
บันทึกระเบียนประวัติ
แนบไฟล์เอกสาร และชําระเงิน

ป.เอก
ตจวิทยา,
เวชชะลอวัย,
วิทย์ชะลอวัย

ป.โท
ตจวิทยา

ป.โท
เวชชะลอวัย

ป.โท
วิทย์ชะลอวัย

ป.เอก/ป.โท วิทย์ฯ
เครืองสําอาง
จ.42 ม.ค.พฤ. =4พ.ค.@4

จ.42 ม.ค. - จ.=< เม.ย. @4

จ.,- พ.ค.@4

พฤ.Bมิ.ย.@4

สอบข้ อเขียน
จ.4C พ.ค.@4
สอบสัมภาษณ์
อ.42 พ.ค.@4

พฤ.4< พ.ค. @4
สอบข้ อเขียน
จ.,4 พ.ค.@4
สอบสัมภาษณ์
อ.,, พ.ค.@4

พฤ.,C พ.ค.@4

พฤ.=4 พ.ค.@4

พ.B มิ.ย.@<
สอบข้ อเขียน
จ.,4 พ.ค.@4
สอบสัมภาษณ์
พ.,= พ.ค.@4

สอบข้ อเขียน
ส ? มิ.ย.@4
สอบสัมภาษณ์
อา 4< มิ.ย.@4

พฤ.=4 พ.ค. @4

ศ.42 มิ.ย.@4

เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ,2@4

@

ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
และเปิ ดภาคเรียน

จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ – วันอาทิตย์: วันเสาร์ที 25 สิงหาคม ,2@4
จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ – วันศุกร์: วันจันทร์ที ,B สิงหาคม ,2@4

B

ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
และลงทะเบียนล่าช้ า

วันจันทร์ที ,B - วันศุกร์ที B กันยายน ,2@4 ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

หมายเหตุ
.เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครืองสําอาง ขึนทะเบียนเป็ นนศ. และลงทะเบียนเรียน ทีหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ , ชัน - ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม.
สาขาวิชาอืน ขึนทะเบียนเป็ นนศ. และลงทะเบียนเรียน ที สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฟื นฟูสขุ ภาพ อาคารพีเอส ทาวเวอร์ ชัน ,2 ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท ,4 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
,. สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ <2=-?4@4<=-@ E-mail: admission@mfu.ac.th เว็บไซต์ www.mfu.ac.th และwww.admission.mfu.ac.th
หรือ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ <,-@B?<<=--? ต่อ 244@ หรือสํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื นฟูสขุ ภาพ โทรศัพท์ <,-@@CC=@4

