มหาวิทยาล ัยแพทยศาสตร์ถงจี Tongji Medical College of
Huazhong University of Science & Technology
2
มหาวิทยาลัยหัวจงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี HUST - 华中科技大学 Huázhōng Kējì Dàxué เป็ นมหาวิทยาลัยชัน
2 นํ าทางวิทยาศาสตร์และ
นํ าภายใต ้การกํากับโดยระทรวงศึกษาธิการจีน โดยการควบรวมระหว่างมหาวิทยาลัยชัน
E เป็ น Huazhong University of
เทคโนโลยี, และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Tongji Medical University โดยเปลีย
E นชือ
Science & Technology และ Tongji Medical College เป็ นหนึงE เดียว ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี
เกีรยติภม
ู ข
ิ อง มหาวิทยาลัยหัวจงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี HUST
•
•
•
•

2 นํ าของจีน ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทีE 294 ประจําปี 2015 Best Global Universities
1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชัน
จัดโดย US News
ภายใต ้การกํากับดูแลโดยรัฐบาลกลาง “Project 211” และ “985 Project” เพือ
E พัฒนามหาวิทยาลัยระดับ
World Class University
ได ้รับการยอมรับเป็ นองค์กรการศึกษาดีเด่นทางวิทยาสตร์ ทางวิศวกรรม (M.I.T. ทางวิศวกรรมประเทศจีน) และ
ทางการแพทย์ เพือ
E การพัฒนาประเทศจีน
ืE เสียงสูงสุด Tongji Medical College ก่อตัง2 ในปี 1907 โดยนายแพทย์ชาว
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทม
ีE ช
ี อ
เยอรมัน Dr. Paulun Erich

คณะแพทยศาสตร์ Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology - 同济医学院
Tóngjì Yīxúeyuàn ก่อตัง2 ปี 1907 โดยนายแพทย์ชาวเยอรมัน Dr. Paulun Erich มีประวัตท
ิ างด ้านการแพทย์มากกว่า
E
ั
100 ปี ตัง2 อยูเ่ มืองอูฮ
่ น มณทลหูเป่ ย มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในเครือทัง2 หมด 8 โรงพยาบาลระดับ AAA กว่า 10,000
2 คลินก
E วชาญเฉพาะโรค
เตียง รองรับคนไข ้ และเป็ นสถานทีเE รียนสําหรับนั กศึกษาแพทย์ระดับชัน
ิ และผู ้เชีย

E นารีชาว
Wuhan Union Hospital โรงพยาบาลระดับ AAA ภายใต ้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจีน ก่อตัง2 โดยมิชชัน
อังกฤษในปี 1866 ปั จจุบน
ั รองรับคนไข ้กว่า 2.80 ล ้านคน/ปี มีจํานวนเตียงคนไข ้ในกว่า 4,800 เตียง โรงพยาบาลมีศน
ู ย์
โรคมะเร็ง, ศูนย์ความเป็ นเลิศ 13 แห่ง, แล็บวิเคราะห์ 14 แห่ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทน
ั สมัย
มีนายแพทย์
E วชาญทุกสาขา 500 ท่าน พร ้อมบุคคลากรทางการแพทย์ปฏิบต
ผู ้เชีย
ั งิ าน 5,000 คน รวมทัง2 เป็ นโรงพยาบาลร่วมฝึ กนั ก
ั 2 คลินก
E วชาญทุกสาขา
ศึกษษแพทย์ชน
ิ , แพทย์ประจําบ ้าน และ ผู ้เชีย
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Tongji Hospital โรงพยาบาลระดับ AAA ปั จจุบน
ั รองรับคนไข ้กว่า 3.0 ล ้านคน/ปี มีจํานวนเตียงคนไข ้ในกว่า 4,000
E วชาญทุก
เตียง แต่ละปี จะมีคนไข ้นอก 3.5 ล ้านคน, คนใน 1.2 แสนคน, คนไข ้ผ่าตัด 5 หมืน
E เคส, มีนายแพทย์ ผู ้เชีย
ั 2 คลินก
E วชาญทุกสาขา
สาขา 1,300 ท่าน รวมทัง2 เป็ นโรงพยาบาลร่วมฝึ กนั กศึกษาแพทย์ชน
ิ , แพทย์ประจําบ ้าน และ ผู ้เชีย
รับนักเรียน /
ปี

หลักสูตร / ปี

100

6

รับเข ้าเรียน

ค่าเล่าเรียน / ปี

ค่าหอพัก ห ้องคู/่
คน/ปี

กันยายนเท่านัน
2

200,000

42,000 *

ค่าอาหาร /
เดือน

ค่าประกัน
สุขภาพ / ปี

ค่าหนังสือ / ปี

5,000

ฟรี

5,000

*ค่าหอพัก Bojingge สําหรับ นศพ ปี 1

สกุลเงิน : บาท

2 ผ ้า, เตียง, แอร์ และ ห ้องนํ2 าภายในห ้อง
* หอพักภายในมหาวิทยาลัย – On campus Dormitory มี โต๊ทํางาน, ตู ้เสือ
** ค่าใช ้จ่าย คํานวณจาก 5 บาท / หยวน

การรับนั กเรียนเข ้าเรียนคณะแพทยศาสตร์
เปิ ดรับนั กเรียนมัธยมปลาย เข ้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ภาคภาษาอังกฤษ ยืน
E ผลการเรียนมัธยมปลาย,
จดหมายแนะนํ าตัวจากโรงเรียน Letter of Recommendation 2 ฉบับ, สําเนาพาสปอร์ต, รูปถ่ายสี 2 นิว2 พร ้อมใบสมัคร
ได ้ตัง2 แต่บด
ั นี2

2 ปี 1-6
ปั จจุบน
ั มีนักเรียนไทยกําลังศึกษาอยูค
่ ณะแพทยศาสตร์ Tongji Medical College 140 คน ในระดับชัน

http://english.hust.edu.cn/campuslife.html
For more information, please contact:
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