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29 August 2012
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
signed the Memorandum of Understanding to establish
“Mahidol University Nanotech Center of Excellence in Nanotechnological interpretation to cancer”. The collaborative
project aimed to establish and implement the Center of
Research Network of Excellence in Nanotechnology, at
the Ministry of Science and Technology.

31 August - 10 September 2012
29 สิงหาคม 2555

Photo Exhibition to commemorate “The fair land …..
land of happiness” at the Hall of 100th year Somdej Phrasrinagarindra building

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-มหาวิทยาลัย 7 September 2012
มหิดล การแปลเทคโนโลยีนาโนต่อมะเร็ง” ในโครงการความร่วมมือ
The Memorandum of Understanding (MOU) has been
จัดตั้งและด�ำเนินงานศูนย์วิจัยเครือข่าย  พันธมิตรความเป็นเลิศ signed between Bangkok Metropolitan and the Armed
ด้านนาโนเทคโนโลยี ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Force Development Command of the Royal Thai Armed
Forces in order to improve the railway road and the road
31 สิงหาคม - 10 กันยายน 2555
along the Bangkoknoi canal, at Ratanakosin room, Bangkok
การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินธรรม Metropolitan Hall.
แผ่นดินทอง แผ่นดินแห่งความสุข” ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จ
11 September 2012
พระศรีนครินทร์
HRH Princess Chulabhorn Walailak, the chairman of the
7 กันยายน 2555
Fund Raising for Mahidol Day, gave an interview which
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง was taped for the special program on the occasion of
กรุงเทพมหานครกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ Mahidol Day, at her private office, Srisavarindira building.
กองทัพไทย เพื่อปรับปรุงถนนรถไฟและถนนเลียบคลองบางกอกน้อย
14 September 2012
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
The event on “HR meets Siriraj staff”, a lecture to
11 กันยายน 2555
explain about the rights and benefits of Siriraj personnel
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช- was organized at Tripetch conference room, 15th floor of
กุมารี องค์ประธานจัดงานหารายได้วันมหิดล เสด็จไปทรงบันทึก 100th year Somdej Phrasrinagarindra building.
แถบวีดิทัศน์ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ณ ห้องทรงงาน
ส่วนพระองค์ อาคารศรีสวรินทิรา  
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จดหมายเหตุรายวันศิริราช (ต่อ)
Siriraj Journal (continued)
14 กันยายน 2555

16 September 2012

งาน “HR พบประชาคมศิ ริ ร าช” การบรรยาย ชี้ แ จงสิ ท ธิ
The 2nd council meeting to draft “Code of Conduct of
ประโยชน์ส�ำหรับบุคลากร ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี Thai Medical Student” was held at Aditayadhorn Kitikhun,
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
7th floor of Sayamindra Building. There were representatives
of medical students and committee of Medical Students
16 กันยายน 2555
Club from 19 medical schools attended the meeting.
ประชุมสภาร่าง “Code of Conduct of Thai Medical
Student” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ 17 September 2012
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided
ชั้น 7 โดยมีผู้แทนนิสิต นักศึกษาแพทย์ และกรรมการสโมสรนิสิต
นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทย์ 19 สถาบัน เข้าร่วมการประชุม over the scientific conference in commemoration of
Somdej Phrasrisavarindira Phra Boromma Raja Devi
17 กันยายน 2555
Phra Phan Vassa Ayika Chao’s 150 th year birthday
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ anniversary at Srisavarindira Building, and saw the
พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงเปิ ด การประชุ ม วิ ช าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ exhibition of “Somdej Phrasrisavarindira’s biography” at
150 ปี พ ระราชสมภพ สมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร า บรมราชเทวี Rajapadthayalai Hall.
พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า ณ อาคารศรี ส วริ น ทิ ร า จากนั้ น
ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ศรีสวรินทิรากิตติปวัติ” ณ หอประชุม 17 - 19 September 2012
Meet the press on “The First ASEAN Deans’ Summit:
ราชแพทยาลัย  
Connecting ASEAN Medical Schools towards One Com17 - 19 กันยายน 2555
munity” and signed the collaboration network among 10
Meet the Press เรื่อง “การประชุมสุดยอดคณบดีอาเซียน: ASEAN medical schools, at Room 101 - 102, Siriraj Medical
การรวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งของโรงเรียนแพทย์อาเซียน” (The Research Center building.
First ASEAN Deans’ Summit: Connecting  ASEAN  Medical Schools towards One Community) และลงนามประกาศ 17 - 21 September 2012
Faculty of Medicine Siriraj Hospital in collaboration
เจตนารมณ์รวมพลังภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 10 โรงเรียนแพทย์
อาเซียน ณ ห้อง 101 - 102 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช with the Ministry of Public Health organized the scientific
conference in commemoration of Somdej Phrasrisavarindira
17 - 21 กันยายน 2555
Phra Borom Raja Devi Phra Phan Vassa Ayika Chao’s 150th
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข year birthday anniversary. The conference was divided to
จัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ the national scientific conference on “Multidisciplinary care
150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ for healthy Thai society” and the international scientific
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยแบ่งเป็น การประชุมวิชาการระดับชาติ conference on “From Royalth Initiatives towards Healthy Thai
หัวเรื่อง “การดูแลเชิงสหสาขาวิชา เพื่อสุขภาพสังคมไทย” และ Society” at the Hall of 100 year Somdej Phrasrinagarindra
th
th
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวเรื่อง “From Royal Initia- building, and Tripetch conference room, 15 floor of 100
tives towards Healthy Thai Society” ณ บริเวณโถงอาคาร 100 year Somdej Phrasrinagarindra building.

รายงานประจำ�ปี 2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จดหมายเหตุรายวันศิริราช (ต่อ)
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ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 21 September 2012
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
Mahidol University students at Bangkoknoi campus
wandered to receive donation on Mahidol Day, and gave
21 กันยายน 2555
flag and stickers to the donors as souvenir.
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ออกรับ
บริจาคเนื่องในวันมหิดล พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึก 22 September 2012
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over
22 กันยายน 2555
the opening ceremony of Sirindhorn School of Prosthetics
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี เสด็จ and Orthotics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital.
พระราชด�ำเนินทรงเปิด โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ นิ ธร คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
24 September 2012
HRH the Crown Prince Maha Vajiralongkorn represented
24 กันยายน 2555
HM King Bhumibol Adulyadej, accompanied by HRH Prinพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ cess Srirasmi, the Royal Consort, put the wreath to pay
ให้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ homage to HRH Prince Mahidol of Songkla’s memorial on
พระราชด� ำ เนิ น แทนพระองค์ พร้ อ มด้ ว ย พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ the occasion of Mahidol Day.
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
The religious ceremony was performed to give merit
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสั ก การะ
พระราชานุ ส าวรี ย ์ สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม to HRH Prince Mahidol of Songkla, as well as the acti-vity
on Mahidol Day to mobilize funding to purchase medical
พระบรมราชชนก
devices and facilities for the underprivileged patients of
พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย- Siriraj Hospital.
เดชวิกรม พระบรมราชชนก และจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล เพื่อ
ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอ� ำนวยความสะดวก 26 September 2012
ต่างๆ แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช
“Siriraj Farewell” event was organized to show
gratitude to the faculty retired personnel 2012 at
26 กันยายน 2555
Rajapadthayalai Hall.
งาน “วั น ศิ ริ ร าชอาลัย รัก ” เพื่ อแสดงมุ ทิตาจิต แก่ผู ้ เ กษี ย ณ
อายุราชการ ประจ�ำปี 2555 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
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