ณ วันที่ 20 เม.ย..2561

ตารางการจัดการเรียนการสอน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สอบ National License Part II วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
ปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
7 พ.ค -1 ก.ค.61
7พ.ค.-3 มิ.ย.61

1ก.ค.-26ส.ค61

4 มิ.ย.-1ก.ค.61

2-29 ก.ค.61

28 วัน

28 วัน

28 วัน

28 วัน

27ส.ค.-23ก.ย.61 24ก.ย.-21ต.ค.61
28 วัน

28 วัน

22ต.ค.– 16 ธ.ค. 61
22ต.ค.-18พ.ย.61 19 พ.ย.-16 ธ.ค.61
28 วัน

28 วัน

17 ธ.ค61.-10 ก.พ.62
17ธ.ค61.-13ม.ค.62 14ม.ค.-10ก.พ.62
28 วัน

28 วัน

11ก.พ.-7 เม.ย.62
11ก.พ.-10 มี.ค.62 11 มี.ค.-7 เม.ย.62
28 วัน

28 วัน

ศูนย์+สมุทรปราการ+นครนายก+ตารวจ
ชลประทาน+ปทุมธานี
(B1,B2,B3,B4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+เลิดสิน+พระนารายณ์

ศูนย์+สมุทรปราการ+นครนายก+ตารวจ
ชลประทาน+ปทุมธานี
(C1,C2,C3,C4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+เลิดสิน+พระนารายณ์

ศูนย์+สมุทรปราการ+นครนายก+ตารวจ
ชลประทาน+ปทุมธานี
(D1,D2,D3,D4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+เลิดสิน+พระนารายณ์

ศูนย์+สมุทรปราการ+นครนายก+ตารวจ
ชลประทาน+ปทุมธานี
(E1,E2,E3,E4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+เลิดสิน+พระนารายณ์

ศูนย์+สมุทรปราการ+นครนายก+ตารวจ
ชลประทาน+ปทุมธานี
(F1,F2,F3,F4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+เลิดสิน+พระนารายณ์

ชลประทาน+ตารวจ+ปทุมธานี
(C1,C2,C3,C4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+ตารวจ

ชลประทาน+ตารวจ+ปทุมธานี
(D1,D2,D3,D4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+ตารวจ

ชลประทาน+ตารวจ+ปทุมธานี
(E1,E2,E3,E4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+ตารวจ

ชลประทาน+ตารวจ+ปทุมธานี
(F1,F2,F3,F4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+ตารวจ

ชลประทาน+ตารวจ+ปทุมธานี
(A1,A2,A3,A4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+ตารวจ

ชลประทาน+ปทุมธานี

ชลประทาน+ปทุมธานี

ชลประทาน+ปทุมธานี

ชลประทาน+ปทุมธานี

ชลประทาน+ปทุมธานี

ชลประทาน+ปทุมธานี

(C1,C2,C3,C4)

(D1,D2,D3,D4)

(E1,E2,E3,E4)

(F1,F2,F3,F4)

(A1,A2,A3,A4)

(B1,B2,B3,B4)

***รายชื่อตามเอกสารแนบ***

***รายชื่อตามเอกสารแนบ***

***รายชื่อตามเอกสารแนบ***

***รายชื่อตามเอกสารแนบ***

***รายชื่อตามเอกสารแนบ***

***รายชื่อตามเอกสารแนบ***

ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์+ชลประทาน ศูนย์+ชลประทาน
(D1,D2)
(D3,D4)
**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

ศูนย์+ชลประทาน ศูนย์+ชลประทาน
(E1,E2)
(E3,E4)
**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

ศูนย์+ชลประทาน ศูนย์+ชลประทาน
(F1,F2)
(F3,F4)
**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

ศูนย์+ชลประทาน ศูนย์+ชลประทาน
(A1,A2)
(A3,A4)
**รายชื่อตามแนบ****รายชื่อตามแนบ**

ศูนย์+ชลประทาน ศูนย์+ชลประทาน
(B1,B2)
(B3,B4)
**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

ศูนย์+ชลประทาน ศูนย์+ชลประทาน
(C1,C2)
(C3,C4)
**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

ER

ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ

ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ

ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ

ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ

ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ

ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ ศูนย์+ชล+วชิร+ตารวจ

(D3,D4)

(E3,E4)

(F3,F4)

(A3,A4)

(B3,B4)

(C3,C4)

อายุรศาสตร์

สูติศาสตร์ -

ศูนย์+สมุทรปราการ+นครนายก+ตารวจ
ชลประทาน+ปทุมธานี
(A1,A2,A3,A4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
ศูนย์+สมุทรปราการ+เลิดสิน+พระนารายณ์

30ก.ค.-26ส.ค.61

27ส.ค.-21 ต.ค.61

ชลประทาน+ตารวจ+ปทุมธานี
(B1,B2,B3,B4)
***รายชื่อตามเอกสารแนบ***
กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์+สมุทรปราการ+ตารวจ
นรีเวชวิทยา

(D1,D2)

**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**
ศัลยศาสตร์

Elective
Com-med

(E1,E2)

**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

(F1,F2)

**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

(A1,A2)

**รายชื่อตามแนบ****รายชื่อตามแนบ**

(B1,B2)

**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

(C1,C2)

**รายชื่อตามแนบ** **รายชื่อตามแนบ**

ศูนย์+สมุทรปราการ+พระนารายณ์+นครนายก+นพรัตน์ ศูนย์+สมุทรปราการ+พระนารายณ์+นครนายก+นพรัตน์ ศูนย์+สมุทรปราการ+พระนารายณ์+นครนายก+นพรัตน์ ศูนย์+สมุทรปราการ+พระนารายณ์+นครนายก+นพรัตน์ ศูนย์+สมุทรปราการ+พระนารายณ์+นครนายก+นพรัตน์ ศูนย์+สมุทรปราการ+พระนารายณ์+นครนายก+นพรัตน์

ชลประทาน+ตารวจ
(E1,E2,E3,E4)

ชลประทาน+ตารวจ
(F1,F2,F3,F4)

ชลประทาน+ตารวจ
(A1,A2,A3,A4)

ชลประทาน+ตารวจ
(B1,B2,B3,B4)

ชลประทาน+ตารวจ
(C1,C2,C3,C4)

ชลประทาน+ตารวจ
(D1,D2,D3,D4)

***ภาควิชาจัดกลุ่มย่อยเอง***
Elective F1-F2
Elective F3-F4
Com-med F3-F4 Com-med F1-F2

***ภาควิชาจัดกลุ่มย่อยเอง***
Elective A3-A4 Elective A1-A2
Com-med A1-A2 Com-med A3-A4

***ภาควิชาจัดกลุ่มย่อยเอง***
Elective B3-B4 Elective B1-B2
Com-med B1-B2 Com-med B3-B4

***ภาควิชาจัดกลุ่มย่อยเอง***
Elective C1-C2 Elective C3-C4
Com-med C3-C4 Com-med C1-C2

***ภาควิชาจัดกลุ่มย่อยเอง***
Elective D1-D2
Elective D3-D4
Com-med D3-D4 Com-med D1-D2

***ภาควิชาจัดกลุ่มย่อยเอง***
Elective E1-E2
Elective E3-E4
Com-med E3-E4 Com-med E1-E2

สอบ Comprehensive MEQ ครั้งที่ 1/2561 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3 รอประกาศจาก ศรว
สอบ Comprehensive OSCE ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม2561 ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม2562 (สอบซ่อม)

หมายเหตุ กาหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันปัจฉิมนิเทศ วันที่ 8-9 เมษายน 2562 นิสิตแพทย์คนใดไม่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศจะไม่อนุมัติให้จบการศึกษา

