กําหนดการ
(Schedule)
. ดาวโหลดใบสมัคร
(Download Application Form)

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (Academic English for Graduate Studies)
ประจํ าปี การศึกษา 2562 (ACADEMIC YEAR 2019)

ครังที / 2*
(Round 1/2019)
(AE1)

ครังที / 2*
(Round 2/2019)
(AE1 and AE2)

รายละเอียด
(Information)

.ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร
(Download and complete the application form available at http://postgrads.mfu.ac.th)
ผูท้ ีสมัครเรียน AE 2 ให้แนบผลคะแนน MFU-TEP หรือ หลักฐานการผ่านผลการเรียน AE 1
โดยผลจะต้องมีอายุไม่เกิน ปี นับตังแต่วนั ทีสอบ
. ชําระค่าธรรมเนียม
. ชําระค่าธรรมเนียมครังละ ,
บาท ทีเคาท์เตอร์ส่วนการเงินและการบัญชี หรือโอน
(Payment)
เงินผ่านธนาคารอืนๆ เพือเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที
บัญชี 672-0-10817-1
9-20 ธันวาคม 2562
- กรกฎาคม
(Pay the application fee of 3,000 Baht. Payment can be made either by cash at the
(9-20 December 2019)
(13-24 July 2020)
Division of Finance and Accounting, Mae Fah Luang University or by bank transfer to the
University's bank account 672-0-10817-1, Bank of Bangkok Public Company
Limited, Mae Fah Luang University Branch.)
. ยืนใบสมัครและหลักฐานการชําระเงิน
3. ยืนใบสมัครและหลักฐานการชําระเงิน ได้ที (เชียงราย) สํานักวิชาศิลปศาสตร์ E1 219 วัน
(Submission of Application)
จันทร์-วันศุกร์ ตังแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือ (กรุงเทพ) สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ฟื นฟูสขุ ภาพหรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ทุกวัน ตังแต่เวลา 9.00 –
16.00 น.(Submit the application form to the School of Liberal Arts, E1 Building on
Monday-Friday from 9 AM-4 PM or to the School of Anti Aging and Regenerative
Medicine or Bangkok Coordinating Office,9 AM-4 PM daily.
4. ประกาศรายชือผูล้ งทะเบียนเรียน
27 ธันวาคม 2562
กรกฎาคม
4. ตรวจสอบได้ทีเว็บไซต์
(Announcement of Registration )
(27 December 2019)
(3 July 2020)
(Check at the website http://postgrads.mfu.ac.th/)
5. ระยะเวลาเรียน
- มกราคม
3
สิงหาคม – 6 กันยายน
5. จํ านวนเรียน ชัวโมง (เรียน เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เวลา . - . น.)
(Course Duration )
(4-26 January 2020)
(15 August -6 September 2020) 45-hour course (Sat-Sun. at 9 am.-4 pm.)
. ประกาศผลการเรียน
กุมภาพันธ์ 3
25 กันยายน
3
6. ตรวจสอบได้ทีเว็บไซต์
(Grade Announcement Date)
(7 February 2020)
(25 September 2020)
(Check at the website http://postgrads.mfu.ac.th/)
* รายวิชา Academic English for Graduate Studies (ครังที / 2) เปิ ดสอนทีเชียงรายเท่านัน และ(ครังที / 2) เปิ ดสอนทังทีเชียงรายและกรุงเทพ
(The Academic English for Graduate Studies courses will be offered at Chiang Rai for the first time round (1/2019) only and both Chiang Rai and Bangkok for the second time round
(2/2019).

