กําหนดการสอบสั มภาษณ์ แพทย์ประจําบ้ าน ประจําปี การศึกษา 2562 รอบที 1
สาขาออร์ โธปิ ดิกส์
ลําดั
บ

ชื อสถาบันฝึ กอบรม

ครังที 1
วัน

เวลา

ครังที 2
สถานที

1 โรงพยาบาลพระนังเกล้ า

12-Nov-61 13.00 น. ณ สํานักงานออร์โธปิ ดิกส์ อาคารเจษาบดิ นทร์ ชัน 7 รพ.พระนังเกล้า

2 โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

12-Nov-61

3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

12-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

4 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

12-Nov-61 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์ โทปิ ดิ กส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.เชี ยงใหม่

5 โรงพยาบาลราชวิถี

12-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 1 ตึกสิ รินธร รพ.ราชวิถี

6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

12-Nov-61 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์ ชัน 7 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

7 คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
8 โรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น

13-Nov-61 12.00 น. ณ ห้องประชุม ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ ชัน 3 อาคารมหาวชิราวุธ คณะแพทยศาสตร์วชริ
พยาบาล
13-Nov-61 13.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก ชัน 2 รพ.ศูนย์
ขอนแก่น
14-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิ ดิกส์ ชัน 9 อาคารกาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิ น

9 โรงพยาบาลเลิดสิน
10 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
11 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์

8.00 น. ณ กองออร์ โธปิ ดิกส์ ชัน 4 อาคารคุม้ เกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

14-Nov-61 09.00 น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบําบัต อาคารสยามินทร์ ชัน 9 ศิริราช
พยาบาล
15-Nov-61

วัน

วัน

เวลา

สถานที

20-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
21-Nov-61 13.00 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิ ดิกส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.
เชี ยงใหม่

27-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
29-Nov-61 08.30 น. ณ ภาควิชาออร์โทปิ ดิกส์ คณะแทพยศาสตร์ ม.
เชียงใหม่

21-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิ ดิกส์ ชัน 9 อาคาร
กาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิ น

28-Nov-61 08.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิ ดิกส์ ชัน 9 อาคาร
กาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิ น

22-Nov-61 08.30 น. ห้อง TK.Hall ชัน 2 อาคารมหาวชิ ราลงกรณ รพ.
พระมงกุฎเกล้า

29-Nov-61 08.30 น. ห้อง TK.Hall ชัน 2 อาคารมหาวชิ ราลงกรณ รพ.
พระมงกุฎเกล้า

8.00 น.

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ฯ ชัน 1 โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
15-Nov-61 08.30 น. ห้อง TK.Hall ชัน 2 อาคารมหาวชิ ราลงกรณ รพ.พระมงกุฎเกล้า

13 โรงพยาบาลตํารวจ

15-Nov-61 08.30 น. ณ ห้องประชุมผูบ้ ริ หาร กลุ่มงานออร์โธปิ ดิ กส์ อาคารมงคลกาญจนาภิเษก ชัน 6 รพ.ตํารวจ

14 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา
15 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่ น

15-Nov-61

8.00 น. ห้องประชุม 3/1 ชัน 3 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา

22-Nov-61

15-Nov-61

9.00 น. ณ ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์ อาคารเฉลิมพระบารมี ชัน 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

22-Nov-61

16 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

16-Nov-61 08.30 น. ณ ห้องประชุมธุรการ กลุ่มงานออร์โธปิ ดิกส์ อาคารศัลยกรรม ชัน 3 รพ.พุทธชินราช

23-Nov-61

17 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

16-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขเสถียร ชัน 4 อาคารกระดูกและข้อ รพ.มหาราชนครราชสี มา

23-Nov-61

18 โรงพยาบาลลําปาง

16-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน 2 อาคารเรี ยนรวมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก รพ.ลําปาง

23-Nov-61

19 โรงพยาบาลหาดใหญ่

16-Nov-61 13.00 น. ณ ห้องประชุม 440 ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ รพ.หาดใหญ่

23-Nov-61

21 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ครังที 3
สถานที

19-Nov-61 13.00 น. ณ สํานักงานออร์โธปิ ดิกส์ อาคารเจษาบดิ นทร์ ชัน 19-Nov-61 13.00 น. ณ สํานักงานออร์โธปิ ดิกส์ อาคารเจษาบดิ นทร์ ชัน
7 รพ.พระนังเกล้า
7 รพ.พระนังเกล้า

12 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

20 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา

ณ ห้องประชุม 1303 อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ ชัน 13 รพ.จุฬาลงกรณ์

18-Dec-61

8.00 น. ห้องประชุม 3/1 ชัน 3 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
9.00 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ อาคารเฉลิมพระบารมี
ชัน 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
08.30 น. ณ ห้องประชุมธุรการ กลุ่มงานออร์โธปิ ดิกส์
อาคารศัลยกรรม ชัน 3 รพ.พุทธชิ นราช
13.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขเสถียร ชัน 4 อาคารกระดูกและ
ข้อ รพ.มหาราชนครราชสี มา
13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน 2 อาคารเรี ยนรวมศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก รพ.ลําปาง
13.00 น. ณ ห้องประชุม 440 ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์ รพ.
หาดใหญ่
08.00 น. ณ ห้องประชุม 1303 อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์
ชัน 13 รพ.จุฬาลงกรณ์

29-Nov-61
29-Nov-61
28-Nov-61
27-Nov-61
28-Nov-61
28-Nov-61

8.00 น. ห้องประชุม 3/1 ชัน 3 อาคารไวทยนิเวศน์ รพ.
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
9.00 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ อาคารเฉลิมพระบารมี
ชัน 4 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
08.30 น. ณ ห้องประชุมธุรการ กลุ่มงานออร์โธปิ ดิกส์
อาคารศัลยกรรม ชัน 3 รพ.พุทธชิ นราช
13.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขเสถียร ชัน 4 อาคารกระดูกและ
ข้อ รพ.มหาราชนครราชสี มา
13.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชัน 2 อาคารเรี ยนรวมศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชันคลินิก รพ.ลําปาง
13.00 น. ณ ห้องประชุม 440 ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์ รพ.
หาดใหญ่

กําหนดการสอบสั มภาษณ์ แพทย์ประจําบ้ าน ประจําปี การศึกษา 2562 รอบที 1
สาขาออร์ โธปิ ดิกส์
ลําดั
บ

ชื อสถาบันฝึ กอบรม

22 โรงพยาบาลชลบุรี
23 โรงพยาบาลนครพิงค์
24 คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ครังที 1
วัน

เวลา

ครังที 2
สถานที

วัน

เวลา

ครังที 3
สถานที

วัน

เวลา

สถานที

