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1 โรงพยาบาลเลดิสิน 13-พ.ย.-60 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 9 อาคาร
กาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิน

2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 13-พ.ย.-60 09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

3 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 13-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ส านกังานออร์โธปิดิกส์ อาคารเจษาบดินทร์ 
ชั้น 7 รพ.พระนัง่เกลา้

20-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ส านกังานออร์โธปิดิกส์ อาคารเจษา
บดินทร์ ชั้น 7 รพ.พระนัง่เกลา้

27-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ส านกังานออร์โธปิดิกส์ อาคารเจษา
บดินทร์ ชั้น 7 รพ.พระนัง่เกลา้

4 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 13-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.
เชียงใหม่

20-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแทพย
ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

27-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแทพย
ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

21 โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ 13-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ห้อง 201 อาคารศนูย์
แพทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

20-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ห้อง 201 อาคาร
ศนูยแ์พทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

27-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ห้อง 201 อาคาร
ศนูยแ์พทยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 13-พ.ย.-60 9.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคาร
ศลัยกรรม ชั้น 3 รพ.พุทธชินราช

6 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 14-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องเรียน 205 อาคารศนูยแ์พทยศ์าสตร์ศึกษา
ชั้นคลินิก ชั้น 2

19 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 14-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 7 
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 15-พ.ย.-60 09.00 น. ณ ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบตั ชั้น 9 ศิริราชพยาบาล

8 โรงพยาบาลราชวถิี 15-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องพกัแพทยช์ั้น 1 ตึกสิรินธร

9 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15-พ.ย.-60 9.00 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
 ม.ขอนแก่น

10 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 16-พ.ย.-60 08.00 น. ห้อง TK.Hall ชั้น2 รพ.พระมงกฎุเกลา้

11 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 16-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชั้น 4 อาคารกระดูก
และขอ้ รพ.มหาราชนครราชสีมา

23-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชั้น 4 อาคาร
กระดูกและขอ้ รพ.มหาราชนครราชสีมา

30-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชั้น 4 อาคาร
กระดูกและขอ้ รพ.มหาราชนครราชสีมา

12 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
16-พ.ย.-60 8.00 น.

ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ ชั้น 1 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

13 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 16-พ.ย.-60 8.00 น. ณ กองออร์โธปิดิกส์  ชั้น 4 อาคารคุม้เกลา้ รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช

คร้ังที่ 3

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2561  (รอบที ่1)

สาขาออร์โธปิดกิส์

ล าดบั ช่ือสถาบันฝึกอบรม
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2
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14 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 16-พ.ย.-60 8.00 น. ห้องประชุม 3/1 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.สมเดจ็
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

23-พ.ย.-60 8.00 น. ห้องประชุม 3/1 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.
สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

30-พ.ย.-60 8.00 น. ห้องประชุม 3/1 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.
สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

15 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช

16-พ.ย.-60 9.00 น. ณ ห้องสมุดภาควิชา ชั้น 3 อาคารมหาวชิราวธุ 
คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล

16 โรงพยาบาลต ารวจ 16-พ.ย.-60 9.00 น. ณ ห้องประชุมผูบ้ริหาร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 6 รพ.ต ารวจ

17 โรงพยาบาลล าปาง 17-พ.ย.-60 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
ชั้น 2 ตึกผูป่้วยนอก

18 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 17-พ.ย.-60 9.00 น. ณ ห้องประชุม 601/1 อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์
 ชั้น 13 โซน C

20 โรงพยาบาลหาดใหญ่

22 โรงพยาบาลชลบุรี

23 โรงพยาบาลนครพิงค์

24 คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ


