
update22-4-60

สปัดาหท์ี ่…1.....

วนั/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จนัทร ์ อ.นิศารตัน์ อ.นภาศรี อ.อภัชฌา อ.เสาวลักษณ์ อ.อาภาพร

8 พฤษภาคม 2560 Chest Pain Headache Fever 1 Syncope Gastroenteritis

อังคาร อ.นภาศรี อ.นิศารตัน์ อ.อาภาพร

9 พฤษภาคม 2560 Seizure ACS
Acute viral 
hepatitis

พุธ

10 พฤษภาคม 2560

พฤหสับดี อ.กาญจนา อ.สุกจิ อ.สุหัทยา อ.สมหวงั

11 พฤษภาคม 2560 Hepctic Failure HT& Malignant HT Edema CHF Hyperlipidemia

ศุกร์

12 พฤษภาคม 2560

             วนัจนัทรท์ี ่8 พ.ค.60 เรยีนทีห่อ้งบรรยาย 2 ชัน้ 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์

             วนัอังคารที ่9 พ.ค.60 เรยีนทีห่อ้งบรรยาย 2 ชัน้ 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์

             วนัพฤหสับดทีี ่11 พ.ค.60 เรยีนทีห่อ้งปฏบิตักิารนักศึกษาแพทย ์ชัน้ 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ป ีโรงพยาบาลกลาง

SDL

SDL

วนัหยดุวสิาขบชูา SDL

อ.อภัชฌา
Orientation to

 Internal Medicine+

การเขียนรายงาน
LUNCH

Basic EKG

อ.นิศารตัน์

Critical appraisal

อ.นิศารตัน์

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงพยาบาล..เจรญิกรงุประชารกัษ์.......................

ระหวา่งวนัที ่....8-12 พ.ค.60..................... กลุม่ที ่....2........

8:00 - 9:00 14:00 - 15:00

อ.ชเลวัน

Dyspnea

อ.วัลลภา

Anemia

หมายเหต:ุ สถานทีเ่รยีนภาคบรรยาย

วนัหยดุพืชมงคล SDL

LUNCH

อ.สมหวงั

โรคเบาหวาน
SDl

อ.ฐิรดา อ.ฐิรดา

Jandice

อ.สมหวงั

Hypoglycemla



สัปดาห์ที่ ..2......

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.อภชัฌา อ.ชเลวัน อ.อภชัฌา

15 พฤษภาคม 2560 Fever 2
Arterial blood 

gas (ABG)

Principle

 of antimicrobial

therapy

อังคาร

16 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.ประณิธิ อ.วรางคณา

17 พฤษภาคม 2560 Pleural disease Pneumonia

พฤหัสบดี

18 พฤษภาคม 2560

ศุกร์ อ.นภาศรี

19 พฤษภาคม 2560 CNS infection

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที่ 15 พ.ค.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพุธที่ 17 พ.ค.60 เรียนที่ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

SDL

Ward round

อ.ขจร

Airway

disease

Liver abscess

อ.ฐิรดา

Orientation
ward

อ.ประจ า ward

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Bedside 
อช- อ.ทวิา

อญ- อ.พัชรา

SDL

กิจกรรมวิชาการWard round

Ward round

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล..เจริญกรุงประชารักษ์.......................

ระหว่างวันที่ …15-19 พ.ค.2560...................... กลุ่มที่ ...2..........

14:00 - 15:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00 17:00 - 18:00

Ward work

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี
กิจกรรมวิชาการ

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

OPD อญ- อ.ภทัรพร(ก)
Ward work อช- อ.อภชัฌา

SDL

LUNCH

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Ward work

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี
SDL

OPD อช- อ.นิศารัตน์
Ward work อญ- อ.นภาศรี

Ward round

อ.พัชรา

Acute 

pyelonephritis

อ.วิสทุธิ์

Patient safety

SDL

SDL

อ.วรางคณา

SDL
Shock

Ward work

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Service round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช-  อ.อภชัฌา

อญ-  อ.นภาศรี

Bedside 
อช- อ.ภทัรพร(ก)

อญ- อ.ทวิา



สัปดาห์ที่ ...3.....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00

จันทร์ 

22 พฤษภาคม 2560

อังคาร

23 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.อภชิาญ

24 พฤษภาคม 2560
Introduction to 

rheumatology

พฤหัสบดี

25 พฤษภาคม 2560

ศุกร์ อ.ภทัรพร (ก)

26 พฤษภาคม 2560
Adrenal 

insufficiency

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

             วันพุธที่ 24 พ.ค.60เรียนที่ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Ward work

อช - อ.อภัชฌา

อญ -อ.นภาศรี

SDL

อ.อภชิาญ

SDLCrystal induced 

arthritis

อ.ภทัรพร (ก)

Parathyroid 

disease

15:00 - 16:00

อ.ทวิา

Basic oncology

16:00 - 17:00

SDL

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล..เจริญกรุงประชารักษ์.......................

ระหว่างวันที่ .22-26 พ.ค.2560........................ กลุ่มที่ ..2...........

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

SDL

OPD อญ- อ.ภทัรพร(ก)
Ward work อช - อ.อภัชฌา

Bedside
อช - อ.ทวิา

อญ - อ.อภชัฌา

SDL

SDLWard round

Ward round

Ward round

Ward round

Ward round

Thyroid disease

อ.ภทัรพร (ก)

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

LUNCH

OPD อช - อ.ทวิา
Ward work อญ - อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Ward work

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Bedside
อช - อ.ภทัรพร(ก)
อญ - อ.นิศารัตน์

อ.อภชิาญ

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช - อ.อภัชฌา

อญ - อ.นภาศรี

SDL

Anorexia and 

weight loss

อ.ทวิา อ.ทวิา

End of life care

Systemic arthritis

กิจกรรมวิชาการ

อ.ภทัรพร (ก)

Pituitary gland

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี



สัปดาห์ที่ …4.....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ อ.ปริย

29 พฤษภาคม 2560 Obesity

อังคาร

30 พฤษภาคม 2560

พุธ อ.บญุชู อ.พิสิษฐ์

31 พฤษภาคม 2560
Bleeding & 

Thrombosis 

disorder
GI bleeding

พฤหัสบดี

1 มิถุนายน 2560

ศุกร์ อ.กมลรัชฎ์ อ.วัลลภา

2 มิถุนายน 2560 Electrolyte
        มะเร็ง        

ทางโลหิตวิทยา

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.60 เรียนที่ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันพุธที่ 31 พ.ค.60 เรียนที่ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที่ 2 ม.ิย.60เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

SDL

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

OPD อญ - อ.นภาศรี
Ward work อช - อ.อภัชฌา

        SDL

อ.ปริย

Nutrition

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

Ward work

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -  อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-  อ.นิศารัตน์

Bedside
อช - อ.เสาวลกัษณ์
อญ - อ.กมลรัชฎ์

SDL

อ.กมลรัชฎ์

Acid-base balance

LUNCH

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล..เจริญกรุงประชารักษ์.......................

ระหว่างวันที่ ...29 พ.ค2560 -2 มิ.ย.2560.................... กลุ่มที่ ..2...........

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00

Ward round

Ward round

SDL

SDL

SDL

Service round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-  อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-  อ.นิศารัตน์

OPD อช - อ.พัชรา
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.อภัชฌา

อญ -อ.นภาศรี

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ-อ.นภาศรี

กิจกรรมวิชาการ

Teaching round

อช- อ.อภัชฌา

อญ- อ.นภาศรี

กิจกรรมวิชาการ

peptic ulcer

อ.พิสิษฐ์

OPD อช - อ.อภชัฌา
Ward work อญ - อ.นภาศรี



สัปดาห์ที่ ...5.....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

5 มิถุนายน 2560

อังคาร

6 มิถุนายน 2560

พุธ

7 มิถุนายน 2560

พฤหัสบดี

8 มิถุนายน 2560

ศุกร์ อ.สชุยั

9 มิถุนายน 2560 Toxin

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันศุกร์ที่ 9 ม.ิย.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

OPD อญ - อ.นิศารัตน์
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

OPD อช - อ.ชเลวัน
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

LUNCH
OPD อญ - อ.ขจร

Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

กิจกรรมวิชาการ

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

กจิกรรมไหว้ครู

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Ward round

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round
Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล.เจริญกรุงประชารักษ์........................

ระหว่างวันที่ .5-9 มิ.ย.2560........................ กลุ่มที่ ....2.........

14:00 - 15:00 16:00 - 17:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

SDL

Bedside
อช - อ.นิศารัตน์
อญ - อ.ชเลวัน

SDL

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ -อ.นิศารัตน์

SDL

อ.สชุยั

Poisoning

อ.อภชัฌา

HIV infection
SDL



สัปดาห์ที่ ....6....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

12 มิถุนายน 2560

อังคาร

13 มิถุนายน 2560

พุธ อ.อภชิาญ

14 มิถุนายน 2560 SLE

พฤหัสบดี

15 มิถุนายน 2560

ศุกร์

16 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันพุธที่ 14 ม.ิย.60 เรียนที่ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

             วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Bedside
อช - อ.เสาวลกัษณ์

อญ - อ.ชเลวัน

SDL

OPD อช - อ.กมลรัชฎ์
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

Bedside
อช - อ.นภาศรี
อญ - อ.ขจร

OPD อญ - อ.เสาวลกัษณ์
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

SDL LUNCH

อ.วัลลภา

Blood smear

16:00 - 17:00

SDL

SDL

SDL

SDL

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

อ.นิศารัตน์

Cardiac arrhythmia

อ.บญุชู

Transfusion

medicine

กิจกรรมวิชาการ

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Ward round

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Teaching round  

 อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล.เจริญกรุงประชารักษ์........................

ระหว่างวันที่ .12 - 16 มิ.ย.2560........................ กลุ่มที่ ..1...........

14:00 - 15:0011:00 - 12:00  9:00 - 10:00



update 16-3-60

สปัดาห์ที่ ....7....

วนั/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จนัทร์ 

19 มิถุนายน 2560

อังคาร

20 มิถุนายน 2560

พุธ

21 มิถุนายน 2560

พฤหัสบดี

22 มิถุนายน 2560

ศุกร์ อ.อุดมลักษณ์ อ.สุรพล

23 มิถุนายน 2560
Infective 

Endocarditis
Stroke

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วนัศุกร์ที่ 23 ม.ิย.60 เรียนที่ห้องปฏิบัตกิารนักศึกษาแพทย ์ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

SDL

Ward work
อช-อ.กมลรัชฎ์
อญ- อ.นิศารัตน์

อ.รววีรรณ

Delirium 

Dementia AD,PD

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -อ.นิศารัตน์

SDL

SDL

Bedside
อช -อ.ชเลวัน

อญ - อ.กมลรัชฎ์

SDL

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

SDL

SDL

OPD อช - อ.วัลลภา
Ward work อญ -อ.นิศารัตน์

กจิกรรมวชิาการ

LUNCH

OPD อญ - อ.เสาวลักษณ์
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

กจิกรรมวชิาการ

Bedside
อช - อ.พัชรา
อญ - อ.ขจร

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward round

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

ตารางสอนภาควิชาอายุรศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปีที ่4 ปีการศึกษา 2560

โรงพยาบาล..เจริญกรุงประชารักษ์.......................

ระหวา่งวนัที่ ....19-23 ม.ิย.2560..................... กลุ่มที่ ....1.........

  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00 14:00 - 15:00 16:00 - 17:00



สัปดาห์ที่ ....8....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

จันทร์ 

26 มิถุนายน 2560

อังคาร

27 มิถุนายน 2560

พุธ

28 มิถุนายน 2560

พฤหัสบดี

29 มิถุนายน 2560

ศุกร์

30 มิถุนายน 2560

Ward round

Ward round

LUNCH

SDL

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

OPD อญ - อ.ขจร
Ward work อช - อ.กมลรัชฎ์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

OPD อช - อ.กมลรัชฎ์
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

OPD อช - อ.พัชรา
Ward work อญ - อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

Ward round

Ward round

SDL

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล..เจริญกรุงประชารักษ์.......................

ระหว่างวันที่ ....26- 30 มิ.ย.2560..................... กลุ่มที่ ....1.........

14:00 - 15:00  9:00 - 10:00 11:00 - 12:00 16:00 - 17:00

Ward round

Service round

อช-อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -อ.นิศารัตน์

SDL

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

SDL

Service round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

Teaching round

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ- อ.นิศารัตน์

Ward work

อช- อ.กมลรัชฎ์

อญ-อ.นิศารัตน์

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์

SDL

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ -อ.นิศารัตน์

Ward work

อช - อ.กมลรัชฎ์

อญ - อ.นิศารัตน์



สัปดาห์ที่ ...9.....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 10:00 - 11:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00

จันทร์ 

3 กรกฎาคม 2560

อังคาร

4 กรกฎาคม 2560

พุธ

5 กรกฎาคม 2560

พฤหัสบดี

6 กรกฎาคม 2560

ศุกร์

7 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันพุธที่ 5 ก.ค.60 เรียนที่ห้องปฏิบัติการนักศึกษาแพทย์ ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

SDL

  9:00 - 10:00

OPD อช - อ.วัลลภา
Ward work อญ - อ.ขจร

OPD อญ - อ.นภาศรี
Ward work อช - อ.วัลลภา

LUNCH

Ward work

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

SDL

กิจกรรมวิชาการ

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ - อ.ขจร

SDL

SDL
OPD อญ - อ.อภชัฌา

Ward work อช - อ.วัลลภา
กิจกรรมวิชาการ

SDL

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ - อ.ขจร

อ.อภิชญา

Ward work

อช - อ.วัลลภา

อญ - อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Ward round

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

SDL

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Bedside
อช - อ.วัลลภา
อญ - อ.อภชัฌา

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Ward round

SDL

Ward round

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Ward round

Ward round

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล.เจริญกรุงประชารักษ์........................

ระหว่างวันที่ ..3-7 ก.ค.2560....................... กลุ่มที่ ......1.......

14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:0011:00 - 12:00

อ.สมพล

Glomerular

disease

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Teaching round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Service round

อช- อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

common skin 

disease



โรงพยาบาล.เจริญกรุงประชารักษ์........................

สัปดาห์ที่ ....10....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 16:00 - 17:00

จันทร์ 

10 กรกฎาคม 2560

อังคาร

11 กรกฎาคม 2560

พุธ

12 กรกฎาคม 2560

พฤหัสบดี 8.00 น.

13 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบียน

สอบ MCQ

ศุกร์ 8.00 น.

14 กรกฎาคม 2560



ลงทะเบียน

สอบ OSCE

หมายเหต ุ: สถานทีส่อบ

              วันพฤหสับดทีี ่13 กรกฎาคม 2560 สอบทีร่พ.เจริญกรุงประชารักษ์ หอ้งประชมุ 2 ชัน้ 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชนีิ

              วันศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560 สอบทีร่พ.กลาง หอ้งประชมุเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชัน้ 20 ตกึอนุสรณ ์100 ปี

SDL

LUNCH

MEQ EXAM

3 ข้อๆละ 30 นาที

(1.5 ชม.)

SDL

LUNCH

13.00 - 14.00 น.

Reflection

& Feedback

คณาจารย ์Med

14.00-15.30 น.

สอบแกตั้ว OSCE

8.30 -11.30 น.

สอบ OSCE 12 ขอ้ๆละ 5 นาที

2 Loop , Loop ละ 1.5 ชม.

15 station พัก 3 station

8.30 - 10.30 น.

Teaching round

อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

Bedside
อช - อ.วัลลภา
อญ - อ.นภาศรี

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ ..10 - 14 ก.ค.2560....................... กลุ่มที่ .....1........

14:00 - 15:0013:00 - 14:00 15:00 - 16:0012:00 - 13:0011:00 - 12:008:00 - 9:00 10:00 - 11:00

วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา SDL

SDL

Ward work

อฃ.- อ.วัลลภา

อญ.-อ.ขจร

MCQ EXAM

100 ข้อ

(2 ชม.)

วันหยุดชดเชยเข้าพรรษา SDL

Ward round SDL

Service round

อ.วัลลภา

อญ- อ.ขจร

11.00- 12.30 น.

พัก



update 31-3-60

สัปดาห์ที่ …0.....

วัน/เวลา 7:00 - 8:00   9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00

จันทร์ 

1 พฤษภาคม 2560

อังคาร

2 พฤษภาคม 2560

พุธ
3 พฤษภาคม 2560

พฤหัสบดี

4 พฤษภาคม 2560

ศุกร์

5 พฤษภาคม 2560

ตารางสอนภาควิชาอายรุศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปทีี ่4 ปกีารศึกษา 2560

โรงพยาบาล...เจริญกรุงประชารักษ์.......................

วันที่ ....5 พ.ค. 2560..................... กลุ่มที่ ....2........

8:00 - 9:00 14:00 - 15:00

อ.สพุพัต อ.สพุพัต อ.สพุพัต
Introduction of 

Radiology
Principle of Radiation Contrast Media in Radiology

หมายเหตุ: สถานที่เรียนภาคบรรยาย

             วันศุกร์ที่ 5 พ.ค.60 เรียนที่ห้องบรรยาย 2 ชั้น 24 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


