
วนั เวลา สถานที วนั เวลา สถานที วนั เวลา สถานที 

1 โรงพยาบาลพระนงัเกล้า 12-Nov-61 13.00 น. ณ สํานกังานออร์โธปิดิกส์ อาคารเจษาบดินทร์ ชนั 7 รพ.พระนงัเกลา้ 19-Nov-61 13.00 น. ณ สํานกังานออร์โธปิดิกส์ อาคารเจษาบดินทร์ ชนั

 7 รพ.พระนงัเกลา้

19-Nov-61 13.00 น. ณ สํานกังานออร์โธปิดิกส์ อาคารเจษาบดินทร์ ชนั

 7 รพ.พระนงัเกลา้

2 โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 12-Nov-61 8.00 น. ณ กองออร์โธปิดิกส์  ชนั 4 อาคารคุม้เกลา้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 12-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 20-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

27-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

4 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 12-Nov-61 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 21-Nov-61 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.

เชียงใหม่

29-Nov-61 08.30 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.

เชียงใหม่

5 โรงพยาบาลราชวิถี 12-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชนั 1 ตึกสิรินธร รพ.ราชวถีิ

6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 12-Nov-61 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชนั 7 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช

13-Nov-61 12.00 น. ณ ห้องประชุม ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ ชนั 3 อาคารมหาวชิราวธุ คณะแพทยศาสตร์วชริ

พยาบาล

8 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 13-Nov-61 13.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชนัคลินิก ชนั 2 รพ.ศูนย์

ขอนแก่น

9 โรงพยาบาลเลดิสิน 14-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชนั 9 อาคารกาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิน 21-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชนั 9 อาคาร

กาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิน

28-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชนั 9 อาคาร

กาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิน

10 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 14-Nov-61 09.00 น. ณ ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาํบตั อาคารสยามินทร์ ชนั 9 ศิริราช

พยาบาล

11 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
15-Nov-61 8.00 น.

ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ ชนั 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

12 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 15-Nov-61 08.30 น. ห้อง TK.Hall ชนั 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.พระมงกฎุเกลา้ 22-Nov-61 08.30 น. ห้อง TK.Hall ชนั 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.

พระมงกฎุเกลา้

29-Nov-61 08.30 น. ห้อง TK.Hall ชนั 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.

พระมงกฎุเกลา้

13 โรงพยาบาลตํารวจ 15-Nov-61 08.30 น. ณ ห้องประชุมผูบ้ริหาร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชนั 6 รพ.ตาํรวจ

14 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรี

ราชา

15-Nov-61 8.00 น. ห้องประชุม 3/1 ชนั 3 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 22-Nov-61 8.00 น. ห้องประชุม 3/1 ชนั 3 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

29-Nov-61 8.00 น. ห้องประชุม 3/1 ชนั 3 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

15 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15-Nov-61 9.00 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคารเฉลิมพระบารมี ชนั 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 22-Nov-61 9.00 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคารเฉลิมพระบารมี 

ชนั 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

29-Nov-61 9.00 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคารเฉลิมพระบารมี 

ชนั 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

16 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 16-Nov-61 08.30 น. ณ ห้องประชุมธุรการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ อาคารศลัยกรรม ชนั 3 รพ.พทุธชินราช 23-Nov-61 08.30 น. ณ ห้องประชุมธุรการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 

อาคารศลัยกรรม ชนั 3 รพ.พทุธชินราช

28-Nov-61 08.30 น. ณ ห้องประชุมธุรการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 

อาคารศลัยกรรม ชนั 3 รพ.พทุธชินราช

17 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 16-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชนั 4 อาคารกระดูกและขอ้ รพ.มหาราชนครราชสีมา 23-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชนั 4 อาคารกระดูกและ

ขอ้ รพ.มหาราชนครราชสีมา

27-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชนั 4 อาคารกระดูกและ

ขอ้ รพ.มหาราชนครราชสีมา

18 โรงพยาบาลลาํปาง 16-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมเลก็ ชนั 2  อาคารเรียนรวมศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชนัคลินิก รพ.ลาํปาง 23-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมเลก็ ชนั 2  อาคารเรียนรวมศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชนัคลินิก รพ.ลาํปาง

28-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมเลก็ ชนั 2  อาคารเรียนรวมศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชนัคลินิก รพ.ลาํปาง

19 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 16-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุม 440 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.หาดใหญ่ 23-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุม 440 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.

หาดใหญ่

28-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุม 440 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.

หาดใหญ่

20 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ ห้องประชุม 1303 อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์      ชนั 13 รพ.จุฬาลงกรณ์ 18-Dec-61 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1303 อาคารภูมิสิริมงัคลานุสรณ์     

 ชนั 13 รพ.จุฬาลงกรณ์

21 โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์

ครังที 3

กําหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2562  รอบท ี1

สาขาออร์โธปิดกิส์

ลาํดั

บ
ชือสถาบันฝึกอบรม

ครังที 1 ครังที 2



วนั เวลา สถานที วนั เวลา สถานที วนั เวลา สถานที 

ครังที 3

กําหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้าน ประจําปีการศึกษา 2562  รอบท ี1

สาขาออร์โธปิดกิส์

ลาํดั

บ
ชือสถาบันฝึกอบรม

ครังที 1 ครังที 2

22 โรงพยาบาลชลบุรี

23 โรงพยาบาลนครพิงค์

24 คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


