
ตารางสโมสรวิจัย  (Research Club) อาจารย์ พชท./พจบ.  ประจําปี 2562 
ทุกวันศุกร์เวลา 12.00 – 13.00 น.  ห้องประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์  ช้ัน 12 

 

วัน เดือน ปี ผู้ทํา วัน เดือน ปี ผู้ทํา 
  4 ม.ค. 62 เสนอ Journal appraisal พ.สรวิชญ์ /อ.ดวงกมล 5 ก.ค. 62 สอบปฏิบัติปลายปี (สอบรายยาว) 
11 ม.ค. 62 สอบปฏิบัติกลางปี (สอบรายยาว) 12 ก.ค. 62 รายงานความก้าวหน้า พ.เหมวรรณ/ พ.สรวิชญ์ /  

พ.นันทมนต์  
18 ม.ค. 62 ซ้อมสอบ MCQ  (Resident 2) 19 ก.ค. 62 รายงานความก้าวหน้า พ.ธีราธร / พ.ภณรัตน์ /  

พ. ไกรสิทธ์ิ / 
25 ม.ค. 62 สอบ MCQ ครั้งท่ี 2 (Resident 1, 2) 26 ก.ค. 62 รายงานความก้าวหน้า พ. ณิชนันทน์ / พ. สอง/  

พ.เปรมอานันท์ 

1 ก.พ. 62 เสนอ Journal appraisal  พ.เปรมอนันต์/ อ.ธีระ 2 ส.ค. 62 รายงานความก้าวหน้า/ พ.ชุดาภา/ พ.ทรงธรรม 
8 ก.พ. 62 Lecture หัวข้อ Systematic Review / Meta - analysis 9 ส.ค. 62 ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 
15 ก.พ. 62 ประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ 16 ส.ค. 62 Lecture หัวข้อ Suvival analysis 
22 ก.พ. 62 เสนอ Journal appraisal  พ.ธีราธร / อ.อานุภาพ 23 ส.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  
1 มี.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  พ.ทรงธรรม / อ.บุญจริง 30 ส.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  
8 มี.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  พ.ณิชนันทน์ / อ.สุภมัย 6 ก.ย. 62 เสนอ Journal appraisal  

15 มี.ค. 62 Lecture หัวข้อ Case control study 13 ก.ย. 62 เสนอ Journal appraisal Lecture 
22 มี.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  พ.นันทมนต์ พ.สอง / อ.ศรัณยู 20 ก.ย. 62 เสนอ Journal appraisal  
29 มี.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  พ. ไกรสิทธ์ิ / อ.อัสมา 27 ก.ย. 62 เสนอ Journal appraisal  
5 เม.ย. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.สุนทรวิทย์ / พ.ณัฐพงศ์ 4 ต.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  
12 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 11 ต.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  
19 เม.ย. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.กิตติ / พ.สิปป์ภวิชญ์ 18 ต.ค. 62 เสนอ proposal พ.ธนานันท์ / พ.ชุติภา 
26 เม.ย. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.ชุติมา / พ.ปรางใส 25 ต.ค. 62 เสนอ proposal พ.กิตติกร / พ.ธเนศ 
3 พ.ค. 62 สอบ MCQ ครั้งท่ี 3 (Resident 1, 2) 1 พ.ย. 62 เสนอ proposal พ.กนต์ธีร์ / พ.ศิราพร 
10 พ.ค. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.อวัสดา / พ.ศิริหทัย   8 พ.ย. 62 เสนอ proposal พ.นันทิยา / พ.ภูริกร 
17 พ.ค. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.ณัฐพล / พ.ธนาวิน  15 พ.ย. 62 สอบ MCQ ครั้งท่ี 1 (Resident 1, 2) 
24 พ.ค. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.นันธัชพร / พ.กชมน 22 พ.ย. 62 เสนอ proposal พ.จิรายุ / พ.ภาสุ 
31 พ.ค. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.พลยุทธ์ิ/ พ.อรรถ 29 พ.ย. 62 เสนอ proposal พ.ชิษณุพงศ์ / พ.รัชพงษ์ 
7 มิ.ย. 62 เสนอผลงานวิจัย พ.สุมลทิพย์ 6 ธ.ค. 62 เสนอ proposal 
14 มิ.ย. 62 รายงานความก้าวหน้า พ.นภวดี / พ.นิวัฒน์ / พ.จิรภัทร 13 ธ.ค. 62 เสนอ proposal 
21 มิ.ย. 62 สอบทฤษฏีปลายปี (สอบ MCQ) 20 ธ.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  Lecture 

28 มิ.ย. 62 รายงานความก้าวหน้า พ.รติกร / พ.สุรพงศ์ / พ.พลกฤษณ์ 
 

27 ธ.ค. 62 เสนอ Journal appraisal  

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    หากผู้นําเสนอท่านใดไมส่ามารถนําเสนอไดต้ามกําหนดการท่ีแจ้งมาน้ี  ขอความกรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีหน่วย                  

                  สนับสนุนงานวิจัย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

 

Update     28 -02- 2018 


