กาหนดการสอบสั มภาษณ์ แพทย์ ประจาบ้ าน ประจาปี การศึกษา 2565 รอบที่ 1
สาขาออร์ โธปิ ดิกส์
ลาดับ

ชื่ อสถาบันฝึ กอบรม

ครั้งที่ 1
วัน

เวลา

คครั้งที่
สถานที่

วัน

เวลา

สถานที่

1

โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้ า

10-พ.ย.-64

13.00-16.00 น. ณ สำนักงำนออร์ โธปิ ดิกส์ อำคำรเจษฎำบดินทร์ ชั้น 7 รพ.พระนัง่ เกล้ำ

2

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

9-พ.ย.-64

13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองออร์ โธปิ ดิกส์ อำคำรคุม้ เกล้ำ ชั้น 5

3

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

10-พ.ย.-64

8.00-9.00 น.

4

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชี ยงใหม่

9-พ.ย.-64

08.30 น.

ณ ภำควิชำออร์ โทปิ ดิกส์ คณะแทพยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

16-พ.ย.-64

08.30 น.

ณ ภำควิชำออร์ โทปิ ดิกส์ คณะแทพยศำสตร์ ม.เชี ยงใหม่

5

โรงพยาบาลราชวิถี

9-พ.ย.-64

09.00 น.

ณ ห้อง Conference ชั้น 6 ตึกสิ รินธร

16-พ.ย.-64

09.00 น.

ณ ห้อง Conference ชั้น 6 ตึกสิ รินธร

6

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

12-พ.ย.-64

13.00 น.

ณ ห้องประชุมภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ ชั้น 7 อำคำรคุณำกร คณะแพทยศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

19-พ.ย.-64 13.00 น.

7

11-พ.ย.-64

8

คณะแพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล มหาวิทยาลัยนว
มินทราธิราช
โรงพยาบาลศู นย์ขอนแก่ น

9

โรงพยาบาลเลิดสิ น

10-พ.ย.-64

08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์ โธปิ ดิกส์ ชั้น 9 อำคำรกำญจนำภิเษก รพ.เลิดสิ น

10

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

9-พ.ย.-64

13.00-16.00 น. ณ ห้องนวมินท์ ภำควิชำศัลยศำสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และกำยภำพบำบัต อำคำรสยำมินทร์ ชั้น 9 ศิริรำชพยำบำล

11

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

11-พ.ย.-64

ณ ภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ ห้องประชุมภำควิชำ อำคำร 3 ชั้น 9 หรื อเข้ำประชุมผ่ำน Zoom Conference

09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ ชั้น 3 อำคำรมหำวชิ รำวุธ คณะแพทยศำสตร์ วชริ พยำบำล
13.00 น.

17-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ สำนักงำนออร์ โธปิ ดิกส์ อำคำรเจษฎำบดินทร์ ชั้น 7 รพ.พระนัง่ เกล้ำ

ณ ห้องประชุมภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ ชั้น 7 อำคำรคุณำกร คณะแพทยศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

17-พ.ย.-63 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ ชั้น 3 อำคำรมหำวชิ รำวุธ คณะแพทยศำสตร์ วชริ พยำบำล

ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อำคำรสมเด็จพระเทพฯ
17-พ.ย.-64 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์ โธปิ ดิกส์ ชั้น 9 อำคำรกำญจนำภิเษก รพ.เลิดสิ น

12

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

10-พ.ย.-64

09.00 น.

สอบผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom meeting) รำยงำนตัวเวลำ 08.00 น. สำหรับ ID Meeting จะแจ้งผูส้ มัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกโดยตรง
ห้องอำจำรย์สุปรี ชำ ชั้น 3 อำคำรมหำวชิ รำลงกรณ

13

โรงพยาบาลตารวจ

11-พ.ย.-64

09.00 น.

ณ ห็องประชุมผูบ้ ริ หำรกลุ่มงำนออร์ โธปิ ดิกส์ อำคำรมงคลกำญจนำภิเษก ชั้น 6

14

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่ น

10-พ.ย.-64

08.00 น.

ณ ภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

15

โรงพยาบาลพุทธชิ นราช พิษณุโลก

12-พ.ย.-64

08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธำงกูร กลุ่มงำนออร์ โธปิ ดิกส์ ตึก 100 ปี สำธำรณสุข ชั้น 4

19-พ.ย.-64 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธำงกูร กลุ่มงำนออร์ โธปิ ดิกส์ ตึก 100 ปี สำธำรณสุ ข ชั้น 4

16

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา

12-พ.ย.-64

13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขเสถียร ชั้น 4 อำคำรกระดูกและข้อ รพ.มหำรำชนครรำชสี มำ

19-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขเสถียร ชั้น 4 อำคำรกระดูกและข้อ รพ.มหำรำชนครรำชสี มำ

17

โรงพยาบาลหาดใหญ่

12-พ.ย.-64

18

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

12-พ.ย.-64

19

คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

11-พ.ย.-64

20

โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

12-พ.ย.-64

11-พ.ย.-64

08.00 น.

13.30 น.

ณ ห้องประชุม 440 กลุ่มงำนออร์ โธปิ ดิกส์ รพ.หำดใหญ่

18/11/1964
17-พ.ย.-64

17-พ.ย.-64

16-พ.ย.-64

09.00 น.

สอบผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom meeting) รำยงำนตัวเวลำ 08.00 น. สำหรับ ID Meeting จะแจ้งผูส้ มัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกโดยตรง
ห้องอำจำรย์สุปรี ชำ ชั้น 3 อำคำรมหำวชิ รำลงกรณ

08.00 น.

ณ ภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

08.00 น.

13.30 น.

ณ ห้องประชุม 440 กลุ่มงำนออร์ โธปิ ดิกส์ รพ.หำดใหญ่

08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1211 อำคำรศูนย์กำ้ วหน้ำทำงวิชำกำร ชั้น 12
09.00 น.

ภำควิชำออร์ โธปิ ดิกส์ อำคำรคณะแพทย์ ชั้น 6 อำคำร 1 คณะแพทยศำสตร์ ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ

08.30-12.00 น. อำคำรศูนย์แพทยศำสตร์ ศึกษำ ชั้นคลินิก

19-พ.ย.-64 08.30-12.00 น. อำคำรศูนย์แพทยศำสตร์ ศึกษำ ชั้นคลินิก

