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Tele 8 สถาบนั

9 ม.ค. 63 สอนแยกตามสถาบนัตน้สังกัด

16 ม.ค. 63

Dr. Klaas Postema

13 ก.พ. 63

อาจารย์เร่ืองกุมภาพันธ์

เร่ือง

2 เม.ย. 63

14 พ.ค. 63

Dementia and cognitive decline in elderly

7 พ.ค. 63

การสอบบอรด์25 มิ.ย. 63

4 มิ.ย. 63

23 ม.ค. 63  Developmentally Based Psychotherapy in Patient with Musculoskeletal pain

สอนแยกตามสถาบนัตน้สังกัด

อ.พญ.อรอนงค ์ จิตรกฤษฎากลุ30 ม.ค. 63

รศ.พญ.ก่ิงแกว้ ปาจรยี ์

Interhospital grand round: 

มีนาคม

สอนแยกตามสถาบนัตน้สังกัด

เร่ือง

รศ.นพ.จกัรกรชิ กลา้ผจญ

20 ก.พ. 63

6 ก.พ. 63 Music & Medicine

รพ.ศิรริาช (เจา้ภาพ)

Tele 8 สถาบนั

 มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ

27 ก.พ. 63

ผศ.นพ.สนัติ  อศัวพลงัชยั

Vestibular rehabilitation ผศ.พญ.ภาณินี จารุศรพีนัธุ์

เมษายน

5 มี.ค. 63

อาจารย์

อาจารย์

Interhospital grand round: 

Biomechanics of Normal Gait

ตารางสอนแพทยป์ระจ าบา้น
ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 15.00 น.

มกราคม เร่ือง อาจารย์

Movement disorder

 มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ รพ.พระมงกฎุเกลา้ (เจา้ภาพ)

2 ม.ค. 63
 Shoulder biomechanics     เวลา 13.00 - 14.00 น.  โดย  พญ.ฑิมภพ์ร  วิทรูพงศ ์                       

 Hip & knee biomechanics  เวลา 14.00 - 15.00 น.  โดย  นพ.ภทัรพล ยศเนืองนิตย์

21 พ.ค. 63

อาจารย์

12 มี.ค. 63

เร่ือง

Spine biomechanics 

19 มี.ค. 63

26 มี.ค. 63

** สอบ Applied Basic Science in Rehabilitation Medicine

Aquatic rehabilitation

11 มิ.ย. 63

อาจารย์

Tele 8 สถาบนั

18 มิ.ย. 63

** สอบ Clinical Application in Rehabilitation Medicine

เร่ืองมิถุนายน

28 พ.ค. 63

พญ.ชนนิษฏ ์ ลิม่สกลุ

สอนแยกตามสถาบนัตน้สังกัด

Interhospital grand round: 

Ankle & Foot biomechanics    เวลา 13.00 - 14.00 น.   โดย พ.อ.นพ.ธง  พงษห์าญยทุธ              

Elbow & Hand biomechanics  เวลา 14.00 - 15.00 น.   โดย นพ.เตชิต  จิระวิชิตชยั
วพม. และ รามา.

รศ.นพ.พงศธร พหลภาคย์

ICF classification in cerebral palsy 

สอนแยกตามสถาบนัตน้สังกัด

สอนแยกตามสถาบนัตน้สังกัด

นพ.ธนิษฐ์   วีระพงษ์

กฎหมาย

9 เม.ย. 63

พฤษภาคม

16 เม.ย. 63

30 เม.ย. 63

23 เม.ย. 63



  หมายเหต ุ:  - Fix Biomechanics ชว่งมกราคม-มีนาคม , เรือ่งกฏหมาย ตอ้งมีทกุปี

                  - เรยีงสถาบนั Interhospital ศิรริาช รามา จฬุา วพม. มช. มอ. มข. โคราช 


