
วนั เวลา สถานที ่ วนั เวลา สถานที ่

1 โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 10-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ส ำนกังำนออร์โธปิดิกส์ อำคำรเจษฎำบดินทร์ ชั้น 7 รพ.พระนัง่เกลำ้ 17-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ส ำนกังำนออร์โธปิดิกส์ อำคำรเจษฎำบดินทร์ ชั้น 7 รพ.พระนัง่เกลำ้

2 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 9-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองออร์โธปิดิกส์ อำคำรคุม้เกลำ้ ชั้น 5

3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 10-พ.ย.-64 8.00-9.00 น. ณ ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ ห้องประชุมภำควิชำ  อำคำร 3 ชั้น 9 หรือเขำ้ประชุมผ่ำน Zoom Conference

4 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 9-พ.ย.-64 08.30 น. ณ ภำควิชำออร์โทปิดิกส์ คณะแทพยศำสตร์ ม.เชียงใหม่ 16-พ.ย.-64 08.30 น. ณ ภำควิชำออร์โทปิดิกส์ คณะแทพยศำสตร์ ม.เชียงใหม่

5 โรงพยาบาลราชวถิี 9-พ.ย.-64 09.00 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 6 ตึกสิรินธร 16-พ.ย.-64 09.00 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 6 ตึกสิรินธร

6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 12-พ.ย.-64 13.00 น. ณ ห้องประชุมภำควิชำออร์โธปิดิกส์ ชั้น 7 อำคำรคุณำกร คณะแพทยศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์ 19-พ.ย.-64 13.00 น. ณ ห้องประชุมภำควิชำออร์โธปิดิกส์ ชั้น 7 อำคำรคุณำกร คณะแพทยศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์

7 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันว

มินทราธิราช

11-พ.ย.-64 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ ชั้น 3 อำคำรมหำวชิรำวธุ คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล 17-พ.ย.-63 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ ชั้น 3 อำคำรมหำวชิรำวธุ คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล

8 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 11-พ.ย.-64 13.00 น.  ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อำคำรสมเด็จพระเทพฯ

9 โรงพยาบาลเลดิสิน 10-พ.ย.-64 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 9 อำคำรกำญจนำภิเษก รพ.เลิดสิน 17-พ.ย.-64 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 9 อำคำรกำญจนำภิเษก รพ.เลิดสิน

10 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 9-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ห้องนวมินท ์ภำควิชำศลัยศำสตร์ออร์โธปิดิคส์และกำยภำพบ ำบตั อำคำรสยำมินทร์ ชั้น 9 ศิริรำชพยำบำล

11 คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
11-พ.ย.-64 08.00 น.

สอบผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom meeting) รำยงำนตวัเวลำ 08.00 น. ส ำหรับ ID Meeting จะแจง้ผูส้มคัรเขำ้รับ
กำรคดัเลือกโดยตรง 18/11/1964

08.00 น.
สอบผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom meeting) รำยงำนตวัเวลำ 08.00 น. ส ำหรับ ID Meeting จะแจง้ผูส้มคัรเขำ้รับ
กำรคดัเลือกโดยตรง

12 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 10-พ.ย.-64 09.00 น. ห้องอำจำรยสุ์ปรีชำ  ชั้น 3  อำคำรมหำวชิรำลงกรณ 17-พ.ย.-64 09.00 น. ห้องอำจำรยสุ์ปรีชำ  ชั้น 3  อำคำรมหำวชิรำลงกรณ

13 โรงพยาบาลต ารวจ 11-พ.ย.-64 09.00 น. ณ ห็องประชุมผูบ้ริหำรกลุ่มงำนออร์โธปิดิกส์ อำคำรมงคลกำญจนำภิเษก ชั้น 6

14 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 10-พ.ย.-64 08.00 น. ณ ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น 17-พ.ย.-64 08.00 น. ณ ภำควิชำออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศำสตร์ ม.ขอนแก่น

15 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 12-พ.ย.-64 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธำงกูร กลุ่มงำนออร์โธปิดิกส์ ตึก 100 ปี สำธำรณสุข ชั้น 4 19-พ.ย.-64 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธำงกูร กลุ่มงำนออร์โธปิดิกส์ ตึก 100 ปี สำธำรณสุข ชั้น 4

16 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 12-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชั้น 4 อำคำรกระดูกและขอ้ รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ 19-พ.ย.-64 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขเสถียร ชั้น 4 อำคำรกระดูกและขอ้ รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ

17 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 12-พ.ย.-64 13.30 น. ณ ห้องประชุม 440 กลุ่มงำนออร์โธปิดิกส์ รพ.หำดใหญ่ 16-พ.ย.-64 13.30 น. ณ ห้องประชุม 440 กลุ่มงำนออร์โธปิดิกส์ รพ.หำดใหญ่

18 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 12-พ.ย.-64 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1211 อำคำรศูนยก์ำ้วหนำ้ทำงวิชำกำร ชั้น 12

19 คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 11-พ.ย.-64 09.00 น. ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ อำคำรคณะแพทย ์ชั้น 6 อำคำร 1  คณะแพทยศำสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

20 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12-พ.ย.-64 08.30-12.00 น.  อำคำรศูนยแ์พทยศำสตร์ศึกษำ ชั้นคลินิก 19-พ.ย.-64 08.30-12.00 น.  อำคำรศูนยแ์พทยศำสตร์ศึกษำ ชั้นคลินิก
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