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ตารางประชุมวิชาการประจําเดือน   มีนาคม   2564 ฉบับแกไข 03.03.64

1 1 2 3 4 5 08.00-09.00 น. Lecture 

พญ.พิมพพิชชา พวงศรีเจริญ อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์
นพ.นิปป จันทนหอม คณาจารยประจําสาขา Repro
อ.นพ.อัมรินทร สุวรรณ

2 8 08.00-09.00 น. 9 08.00-09.00 น. 10 11 08.00-09.00 น. 12 08.00-09.00 น. Lecture 

Conference
พญ.อัญชิสา จันทรสุวรรณ อ.พญ.ภิญญดา ปญญาวรานันท รศ.นพ.วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ

คณาจารยสาย 5 ประชุมกรรมการภาควิชาฯ : 13.00 น.
3 15 08.00-09.00 น. 16 08.00-09.00 น. 17 08.00-09.00 น. 18 19 08.00-09.00 น. Lecture 

 Conference พญ.ธัญญลักษณ บุญประสิทธ์ิ อ.นพ.ปุริม เรือนภู
พญ.ศุภฤดีวัลย ทองจันทร คณาจารยประจําสาขา MFM

4 22 08.00-09.00 น. 23 08.00-09.00 น. 24 08.00-09.00 น. 25 26 08.00-09.00 น. Lecture 

พญ.ปุณยวีร อุทัยพัฒนาชีพ นพ.ปญจวิชญ ปทุมานุสรณ พญ.พรทิตา เลิศบัวสิน ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน
พญ.นันทิยา ตปนียากร คณาจารยประจําสาขา FPMRS 
คณาจารยประจําสาขา MFM

5 29 08.00-09.00 น. 30 08.00-09.00 น. 31 1 2 08.00-09.00 น. Lecture 

นพ.กฤตัชญ, พญ.ญานิศา
พญ.ภูริชญา รศ.นพ.สมชาย  ธนวัฒนาเจริญ

สําหรับแพทยประจําบาน

ผศ.พญ.พรทิพย, รศ.นพ.สุวิทย  
พญ.ธมลวรรณ, พญ.อริสรา  

ประชุมภาควิชาฯ : 13.00 น.

multiple pregnancies  

อ.สุรางค, อ.พธู **สอบดวย IPAD

พญ.ชนาภัทร, พญ.สุชานันท  
รศ.นพ.พงษเกษม, อ.พญ.สมสุข

Ethics conference Journal club Management of  

Ovarian cancer 

อ.สมชาย,อ.อภิชัย,อ.วิสันต,อ.นครนิทร

อ.ชัย,อ.วาสิน,ีอ.ธีระภัทร,อ.ภิญญดา

อ.นลินา,อ.กีรต ิ(อ.ชินา:กรรมการกลาง)

Case Discussion Journal club Perinatal Conference

08.00-09.00 น. Topic Review : F1

Urinary tract infection in female

13.00 - 16.00 น. : หองฝกทักษะ 13.00-16.30 น. : หองฝกทักษะ
คุมสอบ OSCE ป 4 รุน 4/2563

Topic Review : Resident
Gynecological aspects 

08.00-09.00 น. Topic Review : F2

Journal club

ศ.นพ.วรพงศ, อ.พญ.ภิญญดา

พญ.ปุณยวีร, พญ.ปุณิกา
รศ.นพ.วิสันต, อ.พญ.ชญานิศ

นพ.กฤตัชญ, นพ.ธนพัฒน  

08.00-09.00 น. Topic Review : F2

Medications in Osteoporosis

 คุมสอบ MCQ ป 4 รุน 4/2563

Thyroid disease in pregnancy

Down syndrome screening

Morbidity Mortality Pelvic organ prolapse 

Interesting Case Journal club New visualization technique 

of transgender healthcare

Management of invasive
 carcinoma of cervix in Gynecologic Surgery

การจัดสอบ OSLER

สัป
ดา

หท
ี่ วันจันทร : 08.00-09.00 น. วันอังคาร : 08.00-09.00 น. วันพุธ : 08.00-09.00 น. วันพฤหัสบดี : 08.00-09.00 น. วันศุกร : 08.00-09.00 น.

หองประชุมบรรพต บุญศิริ หองประชุมบรรพต บุญศิริ หองประชุมบรรพต บุญศิริ หองประชุมบรรพต บุญศิริ หองประชุมบรรพต บุญศิริ

13.00-16.00 : หองหลวงพรหมทัตตเวที13.00-16.00 : หองหลวงพรหมทัตตเวที

คุมสอบอัตนัย MEQ 
แพทยประจําบานชั้นปที่ 1-3 
อ.นพ.นพดล, อ.พญ.สมสุข

คุมสอบปรนัย MCQ 
แพทยประจําบานชั้นปที่ 1-3 

อ.นพ.พันธกวี, อ.พญ.กีรติ


