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** การช าระเงิน **  
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์  
                    ชื่อบัญชี นางมนสิชา วิชชาธรตระกูล เลขที่บัญชี 631-0-10345-9 
โปรดแนบส าเนาใบโอนเงินพร้อมใบลงทะเบียนมาที่ E-Mail : manasucha@hotmail.com 
หรือส่ง Fax หมายเลข 0 4334 8389 

อัตราค่าลงทะเบียน* 
ผู้ลงทะเบียน ภายใน 14 ตุลาคม 

2559 
หลัง 14 ตุลาคม 

2559 
แพทย์ประจ าบ้าน/ต่อยอด, 
นกัรังสีเทคนิค/การแพทย์ 

1,500 บาท 3,000 บาท 

รังสีแพทย์, แพทย์ทั่วไป และ  
ผู้ที่สนใจ 

3,000 บาท 5,000 บาท 

***ลงทะเบียน ณ วันงานประชุมวิชาการ
(3 พ.ย.59)*** 

**6,000 บาท** 

*ทางผู้จัดงานจะไม่คืนค่าลงทะเบียนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0 4336 3614, 
 0 4336 3178 โทรสาร. 0 4334 8389 

ราคาค่าห้องพัก 

ชื่อโรงแรม เบอร์โทร. ราคาห้อง  
(รวมอาหารเช้า) 

จ านวนห้อง 

วีวิช 043-236888 ข้าราชการ คู่ 1,200 
ข้าราชการ เดี่ยว 1,400 
ทั่วไป คู่ 1,500 
ทั่วไป เดี่ยว 1,700 

ทั้งหมด 130 ห้อง 

อวาน ี
ขอนแกน่ 

043-209888 ข้าราชการ 1,600 
ทั่วไป 1,900 

ทั้งหมด 196 ห้อง 

ไอโฮเทล 043-343888 ข้ าราชก าร  คู่ / เดี่ ย ว 
800 
ทั่วไป คู่/เดี่ยว 850 

เดี่ยว/คู่ 40 ห้อง 
(ทั้งหมด 78 ห้อง) 

บ้าน พ พาน  043-333708 ราคาห้องทั่วไป 500  
VIP  800  บาท (ราคา
ไม่รวมอาหารเช้า) 

มีทั้งหมด 40 ห้อง 

 

       

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ร่วมกับ ชมรมรังสีแพทย์เด็กแห่งประเทศไทย  
และ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ แห่งประเทศไทย 

 

 

จัดประชุมวิชาการเรือ่ง 

Imaging of Common Problems 
In 

Pediatric  

 

 

3 - 4 พฤศจิกายน 2559 

 

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 
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อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยากร/Speaker 

- Prof. Micheal Riccabona (University of Glaz, Austria) 
- รศ. พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ (มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- รศ. พญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ (จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
- รศ. พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช (รพ.ศิริราช) 
- รศ. พญ. ปรียาชาต์ ปาจารย์ (รพ.ศิริราช) 
- ผศ. นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิ์กุล (รพ.ศิริราช) 
- ผศ. พญ. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
- ผศ. พญ. นุชจรินทร์ ศภุกุล (Indiana University, USA) 
- อ. พญ. นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล (รพ.รามาธิบดี) 
- อ. พญ. นิภาพร เตวัฒนรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
- อ. พญ. อรุณนิตย์ บญุรอด (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 

 
 

ผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

    

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

 Topics Speakers 
8.00 - 8.30 Registration  

8.30 - 8.45 Opening  คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์/หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา/

ประธานราชวิทยาลัยฯ 

8.45 - 9.45 Neonatal  neurosonography:  
- how to do / interpret 

Prof.  Michael Riccabona 

9.45 - 10.40 Neonatal abdominal 
ultrasound: 
- how to do and typical 
examples 

รศ. พญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

10.40 - 11.00 Tea Break  

11.00 - 12.00 Imaging challenges and 
findings in common and 
important neonatal 
abdominal conditions 

Prof.  Michael Riccabona 

12.00 - 13.00  Lunch  

13.00 - 13.50 Imaging of common 
problems in GI tract in 
infants and children  
- how to approach and 
interpret  

ผศ. นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสด์ิกุล 
(รพ.ศิริราช) 

13.50 - 14.40 Imaging of common 
problems in urogenital tract  
in infants and children 

อ. พญ. นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล 
(รพ.รามาธิบดี) 

14.40 - 15.00 Tea break  

15.00 - 15.50 Abdominal  tumor imaging 
- how to approach and 
interpret 

รศ. พญ. จันทิมา รองวิริยะพานิช 
(รพ.ศิริราช) 

15.50 - 16.50 Skeletal trauma 
- typical fractures in children  
- child abuse 

รศ. พญ. ปรียาชาต์ ปาจารย์ 
(รพ.ศิริราช) 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

 Topics Speakers 
8.00 - 8.30 Registration  

8.30 - 10.15 Panel discussion: “ Safety 
in pediatric radiology” 
Contrast media, 
Justification, Optimization, 
CT: How low can we go in 
terms of radiation dose 

 
 

Prof. Michael Riccabona 
รศ. พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ 
รศ. พญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ 
Prof. Michael Riccabona 

10.15 - 10.30 Tea Break  

10.30 - 11.20 MRI features of 
leukodystrophy in 
children   

อ. พญ. อรุณนิตย์ บุญรอด 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

11.20 - 12.00 Chest MRI  Prof.  Michael Riccabona 

12.00 - 13.00 Lunch   

13.00 - 13.50 Pneumonia: practical 
points for interpretation 

ผศ. นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสด์ิกุล 
(รพ.ศิริราช) 

13.50 - 14.30 Imaging in congenital 
heart disease- how to 
approach and interpret 

ผศ. พญ. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

14.30 - 15.00 Fetal MRI  
 

ผศ. พญ. นุชจรินทร์ ศุภกุล 
(Indiana University, USA) 

15.00 - 15.30 Film Quiz/ Giving Prize / 
Tea Break 

อ. พญ. นิภาพร เตวัฒนรัตน์ 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

15.30 Closing ceremony ศ. นพ. วัลลภ เหล่าไพบูลย์  
(หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

                                   


