รายชื& อสถาบันเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่ งประเทศไทย
ครัCงที&

วัน เดือน ปี

สถาบันเจ้ าภาพ

สถานที&จัด

1.

20 มีนาคม 2515

2.

21 มีนาคม 2516

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

28 มีนาคม 2517

4.

18 -19 เมษายน 2518

5.

16 เมษายน 2519

6.

22 - 23 เมษายน 2520

7.

28 -29 เมษายน 2521

8.

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 - 28 เมษายน 2522

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9.

10 - 11 เมษายน 2523

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.

23 - 24 เมษายน 2524

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.

15 - 16 เมษายน 2525

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

12.

21 - 23 เมษายน 2526

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.

20 - 21 เมษายน 2527

14.

25 - 27 เมษายน 2528

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตบางแสน มศว. ร่ วมกับ วพม. และ
มหาวิทยาลัยมหิดล

15.

24 - 26 เมษายน 2529

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัย ศรี
นคริ นทรวิโรฒ (มศว.) ร่ วมกับ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26-29 พฤศจิกายน 2529

The 1th Congress of the Asian and Oceanian
Physiological Societies (AOPS 1986)

Imperial Hotel, Witthayu Road, Bangkok

16.

15 พฤษภาคม 2530

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17.

28 - 30 เมษายน 2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รวม 5 คณะ)

18.

27 - 29 เมษายน 2532

19.

3 - 5 เมษายน 2533

20.

17 - 20 เมษายน 2534

21.
22.

29 เมษายน - 1 พฤษภาคม
2535
5 - 7 พฤษภาคม 2536

23.

6 - 8 เมษายน 2537

24.

2 - 4 พฤษภาคม 2538

25.

1 - 3 พฤษภาคม 2539

26.

23 - 25 เมษายน 2540

27.

22 - 24 เมษายน 2541

28.

7 - 9 เมษายน 2542

29.

10 - 12 พฤษภาคม 2543

30.

2 - 4 พฤษภาคม 2544

31.

8 -10 พฤษภาคม 2545

อาคารแถบ นีละนิธี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์พฒั นาประมงทะเลฝัWงตะวันออก กอง
ประมงทะเล กรมประมง บ้านเพ จ.ระยอง
เขืWอนวชิราลงกรณ์ (เขืWอนเขาแหลม)
ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จ.สงขลา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนสนประดิพทั ธ์ ศูนย์การทหารราบ
ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
คณะแพทยศาสตร์
ฐานทัพเรื อสัตหีบ จ.ชลบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์รีสอร์ท จ.ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอํา จ.เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนบัว รี สอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงแรมโนโวเทล ริ มแพ จ.ระยอง

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ร่ วมกับ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรี สอร์ท จ.สงขลา

โรงแรมอมริ นทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอํา จ.เพชรบุรี

32.

7 -9 พฤษภาคม 2546

33.

5 -7 พฤษภาคม 2547

34.

24-27 เมษายน 2548

35.

3-5 พฤษภาคม 2549

36.

25-27 เมษายน 2550

37.

7-9 พฤษภาคม 2551

38.

1-3 เมษายน 2552

39.

5-8 พฤษภาคม 2553

40.

2-4 พฤษภาคม 2554

41.

2-4 พฤษภาคม 2555

42.

24-26 เมษายน 2556

43.

23-25 เมษายน 2557

พิเศษ

22-25 พฤศจิกายน 2558

44.

22-24 ธันวาคม 2559

45.

6-8 ธันวาคม 2560

46.

19-21 ธันวาคม 2561

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรี ยนรวม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์
โรงแรมภูริมาศบีช จ.ระยอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โรงแรมชุมพร คาบานา รี สอร์ท และศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดํานํbา จ.ชุมพร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงแรมวรบุรีอโยธยา พระนครศรี อยุธยา

โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รี สอร์ท พัทยา
จ.ชลบุรี
โรงแรมอิมพีเรี ยล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
โรงแรมอมารี ออร์คิด รี สอร์ท แอนด์
ทาวเวอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด
จ.ขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารศรี สวริ นทิรา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
โรงแรมโนโวเทล ชะอํา จ.เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์
โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รี สอร์ทแอนด์สปา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัทยา จ.ชลบุรี
เป็ นเจ้าภาพร่วมกับ The Federation of
Centara Grand and Bangkok Convention
Asian and Oceanian of Physiological
Centre, CentralWorld, Pathum Wan,
Societies จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Bangkok
FAOPS 2015
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมอาวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงแรมโรแมนติก รี สอร์ท แอนด์ สปา
ร่ วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จ.นครราชสี มา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

