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มหาวทิยาลยัการแพทยฝ์เูจ ี�ยน 
 

มหาวทิยาลัยการแพทยฝ์เูจี$ยน (Chinese
กอ่ตั $งปี 1937 ภายใตช้ื8อ Fujian provincial 
Medical University กวา่ 70 ปีที8มหาวทิยาลัยไดกํ้าเนดิ ภายใตภ้ารกจิการศกึษาดว้ยนวตักรรมการชั $นนําในระดับปรญิญา
ตร ีโท และ ปรญิญาเอกใหก้บัประเทศจนี
 
มหาวทิยาลัยการแพทยฝ์เูจี$ยน ประกอบดว้ย 
สอยกวา่ 400,000 ตร.ม.  มกีารเรยีนการสอน 
สาธารณสขุอื8นๆ ปัจจบุนัมนัีกศกีษาระดับปรญิญาตร ี
ศกึษาในหลากหลายสาขาดา้นสาธารสขุ
 

 

ดา้นการเรยีนการสอนในคณะแพทยศาสตร ์ ศาสตราจารยน์ายแพทยก์วา่ 
อกี 682 ทา่น พรอ้มทั $งบคุคลากรโรงพยาบาลอกี 
สาขาการแพทยไ์ดเ้รยีน   
 
 

Fujian Medical University Union Hospital 
การศกึษาแพทยศาสตรร์ะดับสงู และการวจัิยวทิยาศาสตร ์  
80,000 คน/ปี, คนไขน้อก 1.90 ลา้นคน
เพยีบพรอ้มดว้ยอปุกรณ์ทางการแพทยช์ั $นนํา เพื8อดแูลคนไข ้และเป็นศนูยว์จัิยทางการแพทยท์ี8สําคัญของเมอืงฝโูจว
 

 

 

การแพทยฝ์เูจ ี�ยน  Fujian Medical University 

Chinese: 福建医科大学  -  Fújiàn yīkē dàxué)  ตั $งอยูเ่มอืง 
Fujian provincial Medical Vocational school จนในที8สดุไดค้วบรวมหลักสตูรเป็น 

ปีที8มหาวทิยาลัยไดกํ้าเนดิ ภายใตภ้ารกจิการศกึษาดว้ยนวตักรรมการชั $นนําในระดับปรญิญา
ตร ีโท และ ปรญิญาเอกใหก้บัประเทศจนี 

ประกอบดว้ย 2 แคมปัส,  Shangjie และ Taijiang ดว้ยเนื$อที8กวา่ 
มกีารเรยีนการสอน 25 ปรญิญา รวมทั $งคณะแพทยศาสตร ์ทนัตแพทยศาสตร ์และสาขาดา้น

ปัจจบุนัมนัีกศกีษาระดับปรญิญาตร ี12,000 คน,  นักศกึษาปรญิญาโท + ปรญิญาเ
ศกึษาในหลากหลายสาขาดา้นสาธารสขุ 

  

ดา้นการเรยีนการสอนในคณะแพทยศาสตร ์ ศาสตราจารยน์ายแพทยก์วา่ 450 ทา่น พรอ้มทั $งรองศาสตราจารยน์ายแพทย์
ทา่น พรอ้มทั $งบคุคลากรโรงพยาบาลอกี 6,000 คน มสีว่นชว่ยสนับสนุนใหนั้กศกึษาแพทยก์วา่ 

Fujian Medical University Union Hospital กอ่ตั $งในปี 1860  ปัจจบุนัเป็นโรงพยาบาลศนูยท์างดา้นการดแูลสขุภาพ 
การศกึษาแพทยศาสตรร์ะดับสงู และการวจัิยวทิยาศาสตร ์  สามารถรองรับคนไขไ้ดว้ันละ

ลา้นคน/ปี   เจา้หนา้ที8 บคุลากรทางการแพทยก์วา่ 
เพยีบพรอ้มดว้ยอปุกรณ์ทางการแพทยช์ั $นนํา เพื8อดแูลคนไข ้และเป็นศนูยว์จัิยทางการแพทยท์ี8สําคัญของเมอืงฝโูจว
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Fujian Medical University  

ตั $งอยูเ่มอืง  Fuzhou, Fujian, China  
จนในที8สดุไดค้วบรวมหลักสตูรเป็น Fujian 

ปีที8มหาวทิยาลัยไดกํ้าเนดิ ภายใตภ้ารกจิการศกึษาดว้ยนวตักรรมการชั $นนําในระดับปรญิญา

ดว้ยเนื$อที8กวา่ 87 เอเคอร ์และพื$นที8ใช ้
ปรญิญา รวมทั $งคณะแพทยศาสตร ์ทนัตแพทยศาสตร ์และสาขาดา้น

ปรญิญาเอก 2,200 คน กําลัง

 

ทา่น พรอ้มทั $งรองศาสตราจารยน์ายแพทย์
คน มสีว่นชว่ยสนับสนุนใหนั้กศกึษาแพทยก์วา่ 1,000 คนในทกุ

 

ปัจจบุนัเป็นโรงพยาบาลศนูยท์างดา้นการดแูลสขุภาพ  
ไดว้ันละ 2,200 เตยีง คนไขใ้นกวา่ 

ปี   เจา้หนา้ที8 บคุลากรทางการแพทยก์วา่ 3,350 คนดแูลคนไขท้กุวนั 
เพยีบพรอ้มดว้ยอปุกรณ์ทางการแพทยช์ั $นนํา เพื8อดแูลคนไข ้และเป็นศนูยว์จัิยทางการแพทยท์ี8สําคัญของเมอืงฝโูจว 
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First Affiliated Hospital of Fujian Medical University กอ่ตั $งในปี 1937 โดยกระทรวงสาธารณสขุ เป็นโรงพยาบาล
ตน้แบบรว่มผลตินักศกึษาแพทยข์องมณฑลฝเูจี$ยน ปัจจบุยัรองรับคนไขก้วา่ 2.37 ลา้นคน/ปี มจํีานวนเตยีงคนไขก้วา่ 
2,500 เตยีง พรอ้มบคุคลากรทางการแพทยป์ฏบิตังิาน 2,900 คน ซึ8งมนีายแพทยผ์ูเ้ชี8ยวชาญสาขาตา่งๆ 484 ทา่นรว่ม
รักษาและฝึกนักศกึษาแพทยช์ั $นคลนิกิ, แพทยป์ระจําบา้น และ ผูเ้ชี8ยวชาญทกุสาขา 

 

Second Affiloated Hospital of Fujian Medical University   โรงพยาบาลระดับ AAAA ภายใตก้ารดแูลของกระทรวง
สาธารณสขุจนี เดมิเป็นโรงพยาบาล The Church of English กอ่ตั $งในปี 1881 ปัจจบุนัรองรับคนไขก้วา่ 1.20 ลา้นคน/ปี  
มจํีานวนเตยีงคนไขใ้นกวา่ 2,470 เตยีง  โรงพยาบาลยงัไดเ้ปิดแผนกคนไขต้า่งชาตใินปี 1981 รับคนไขจ้ากประเทศ 
อเมรกิา ญี8ปุ่ น สงิคโปร ์ไตห้วนั ฮอ่งกง และอื8นๆ ซึ8งไดรั้บความนยิมในการรักษา ณ โรงพยาบาลนี$มากวา่ 24 ปี รวมทั $งเป็น
โรงพยาบาลรว่มฝึกนักศกึษษแพทยช์ั $นคลนิกิ, แพทยป์ระจําบา้น และ ผูเ้ชี8ยวชาญทกุสาขา 
 

  

 
รับนักเรยีน / 

ปี 
หลักสตูร / ปี รับเขา้เรยีน คา่เลา่เรยีน / ปี 

 
คา่หอพัก หอ้งคู/่ 

คน/ปี 
 

คา่อาหาร / 
เดอืน  

คา่ประกัน
สขุภาพ / ปี 

คา่หนังสอื / ปี 
 

100 6 กนัยายนเทา่นั$น 150,000 20,000 * 5,000 ฟร ี 5,000 

*คา่หอพัก แบบหอ้งคู ่                                                          สกลุเงนิ  :  บาท 
* หอพักภายในมหาวทิยาลัย – On campus Dormitory  -  ม ีโตทํ๊างาน, ตูเ้สื$อผา้, เตยีง, แอร ์และ หอ้งนํ$าภายในหอ้ง 
** คา่ใชจ้่าย คํานวณจาก 5 บาท / หยวน 

 
การรับนักเรยีนเขา้เรยีนคณะแพทยศาสตร ์

เปิดรับนักเรยีนมธัยมปลาย เขา้ศกึษาคณะแพทยศาสตร ์หลักสตูร 6 ปี ภาคภาษาองักฤษ  ยื8นผลการเรยีนมธัยมปลาย, 
จดหมายแนะนําตัวจากโรงเรยีน Letter of Recommendation 2 ฉบบั, สําเนาพาสปอรต์, รปูถา่ยส ี2 นิ$ว พรอ้มใบสมัคร 
ไดตั้ $งแตบ่ดันี$  
 
ปัจจบุนั มนัีกเรยีนไทยกําลังศกึษาอยูค่ณะแพทยศาสตร ์Fujian Medical University  จํานวน 30 คน ในระดับชั $นปี 1-3  

    

  


