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มหาวทิยาลยัแพทยศาสตรถ์งจี�  Tongji Medical College of  
Huazhong University of Science & Technology 

 

มหาวทิยาลัยหวัจงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีHUST -  华中科技大学 Huázhōng Kējì Dàxué   เป็นมหาวทิยาลัยชั 2น

นําภายใตก้ารกํากบัโดยระทรวงศกึษาธกิารจนี โดยการควบรวมระหวา่งมหาวทิยาลัยชั 2นนําทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย,ี  และมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร ์Tongji Medical University  โดยเปลีEยนชืEอเป็น Huazhong University of 
Science & Technology และ Tongji Medical College เป็นหนึEงเดยีว  ตลอดระยะเวลากวา่ 60 ปี  

เกรียตภิมูขิอง มหาวทิยาลัยหวัจงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีHUST 

• 1 ใน 10 มหาวทิยาลัยชั 2นนําของจนี ตดิอนัดับมหาวทิยาลัยโลกทีE 294 ประจําปี 2015 Best Global Universities 
จัดโดย US News 

• ภายใตก้ารกํากบัดแูลโดยรัฐบาลกลาง  “Project 211” และ “985 Project”  เพืEอพัฒนามหาวทิยาลัยระดับ 
World Class University 

• ไดรั้บการยอมรับเป็นองคก์รการศกึษาดเีดน่ทางวทิยาสตร ์ทางวศิวกรรม (M.I.T. ทางวศิวกรรมประเทศจนี) และ
ทางการแพทย ์เพืEอการพัฒนาประเทศจนี 

• มหาวทิยาลัยแพทยศาสตรท์ีEมชีืEอเสยีงสงูสดุ Tongji Medical College กอ่ตั 2งในปี 1907 โดยนายแพทยช์าว
เยอรมนั Dr. Paulun Erich 

คณะแพทยศาสตร ์Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology -  同济医学院  

Tóngjì Yīxúeyuàn  กอ่ตั 2งปี 1907 โดยนายแพทยช์าวเยอรมัน Dr. Paulun Erich   มปีระวัตทิางดา้นการแพทยม์ากกวา่ 
100 ปี  ตั 2งอยูเ่มอืงอูฮ่ัEน มณทลหเูป่ย  มหาวทิยาลัยมโีรงพยาบาลในเครอืทั 2งหมด 8 โรงพยาบาลระดับ AAA กวา่ 10,000 
เตยีง รองรับคนไข ้และเป็นสถานทีEเรยีนสําหรับนักศกึษาแพทยร์ะดับชั 2นคลนิกิ และผูเ้ชีEยวชาญเฉพาะโรค 

 

    

Wuhan Union Hospital โรงพยาบาลระดับ AAA ภายใตก้ารดแูลของกระทรวงสาธารณสขุจนี กอ่ตั 2งโดยมชิชัEนนารชีาว
องักฤษในปี 1866 ปัจจบุนัรองรับคนไขก้วา่ 2.80 ลา้นคน/ปี  มจํีานวนเตยีงคนไขใ้นกวา่ 4,800 เตยีง  โรงพยาบาลมศีนูย์
โรคมะเร็ง, ศนูยค์วามเป็นเลศิ 13 แหง่, แล็บวเิคราะห ์ 14 แหง่ และอปุกรณ์ทางการแพทยท์นัสมัย  มนีายแพทย ์
ผูเ้ชีEยวชาญทกุสาขา 500 ทา่น พรอ้มบคุคลากรทางการแพทยป์ฏบิตังิาน 5,000 คน  รวมทั 2งเป็นโรงพยาบาลรว่มฝึกนัก
ศกึษษแพทยช์ั 2นคลนิกิ, แพทยป์ระจําบา้น และ ผูเ้ชีEยวชาญทกุสาขา 
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Tongji Hospital โรงพยาบาลระดับ AAA ปัจจบุนัรองรับคนไขก้วา่ 3.0 ลา้นคน/ปี  มจํีานวนเตยีงคนไขใ้นกวา่ 4,000 
เตยีง  แตล่ะปีจะมคีนไขน้อก 3.5 ลา้นคน, คนใน 1.2 แสนคน,  คนไขผ้า่ตัด 5 หมืEนเคส, มนีายแพทย ์ผูเ้ชีEยวชาญทกุ
สาขา 1,300 ทา่น รวมทั 2งเป็นโรงพยาบาลรว่มฝึกนักศกึษาแพทยช์ั 2นคลนิกิ, แพทยป์ระจําบา้น และ ผูเ้ชีEยวชาญทกุสาขา 

รับนักเรยีน / 
ปี 

หลักสตูร / ปี รับเขา้เรยีน คา่เลา่เรยีน / ปี 

 

คา่หอพัก หอ้งคู/่ 

คน/ปี 

 

คา่อาหาร / 
เดอืน  

คา่ประกัน
สขุภาพ / ปี 

คา่หนังสอื / ปี 

 

100 6 กนัยายนเทา่นั2น 200,000 42,000 * 5,000 ฟร ี 5,000 

*คา่หอพัก Bojingge สําหรับ นศพ ปี1                                               สกลุเงนิ  :  บาท 

* หอพักภายในมหาวทิยาลัย – On campus Dormitory ม ีโตทํ๊างาน, ตูเ้สื2อผา้, เตยีง, แอร ์และ หอ้งนํ2าภายในหอ้ง 

** คา่ใชจ้่าย คํานวณจาก 5 บาท / หยวน 

 
การรับนักเรยีนเขา้เรยีนคณะแพทยศาสตร ์

เปิดรับนักเรยีนมธัยมปลาย เขา้ศกึษาคณะแพทยศาสตร ์หลักสตูร 6 ปี ภาคภาษาองักฤษ  ยืEนผลการเรยีนมธัยมปลาย, 
จดหมายแนะนําตัวจากโรงเรยีน Letter of Recommendation 2 ฉบบั, สําเนาพาสปอรต์, รปูถา่ยส ี2 นิ2ว พรอ้มใบสมัคร 
ไดตั้ 2งแตบ่ดันี2  

 

ปัจจบุนั มนัีกเรยีนไทยกําลังศกึษาอยูค่ณะแพทยศาสตร ์Tongji Medical College 140 คน ในระดับชั 2นปี 1-6  

   

http://english.hust.edu.cn/campuslife.html    

For more information, please contact:  

 
 


