
สัปดาหท์ี่ วัน เดือน ปี กิจกรรม

1 จ.20 มกราคม - ส. 25 มกราคม 2563 เรียน 

2 จ.27 มกราคม - ส. 1 กุมภาพนัธ ์2563 เรียน

3 จ. 3 กุมภาพนัธ ์- ส. 8 กุมภาพนัธ ์2563 เรียน

4 จ. 10 กุมภาพนัธ ์- ส. 15 กุมภาพนัธ ์2563 เรียน 

5 จ. 17 กุมภาพนัธ ์- ส.22 กุมภาพนัธ ์2563 สอบกลางภาค 

จ. 17 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 464 314 วทิยาภมูิคุ้มกันวนิิจฉัย

จ. 17 กุมภาพนัธ ์2563  เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 464 315 ปฏบิติัการวทิยาภมูิคุ้มกันวนิิจฉัย

อ. 18 กุมภาพนัธ ์2563  เวลา 08.30-11.30 น. สอบวชิา 463 331 กระบวนการหา้มเลือดและภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือด

อ. 18 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 463 332 ปฏบิติัการกระบวนการหา้มเลือดและภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือด

พ. 19 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 464 321 เวชศาสตร์การบริการโลหติ 1

พ. 19 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 464 322 ปฏบิติัการเวชศาสตร์การบริการโลหติ 1

พฤ. 20 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.00 -16.00 น. สอบวชิา 371 120 นิติวทิยาศาสตร์เบื้องต้น

ศ. 21 กุมภาพนัธ ์2563  เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 461 315 เคมีคลินิก 3

ศ. 21 กุมภาพนัธ ์2563  เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 461 316 ปฏบิติัการเคมีคลินิก 3

ส. 22 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 450 481 การจัดการหอ้งปฏบิติัการทางเทคนิคการแพทย์

6 จ. 24 กุมภาพนัธ ์- ส. 29 กุมภาพนัธ ์2563 เรียน

7 จ. 2 มีนาคม - ส.7 มีนาคม 2563 เรียน

8 จ. 9 มีนาคม - ส. 14 มีนาคม 2563 เรียน 

9 จ. 16 มีนาคม - ศ. 20 มีนาคม 2563 สอบปลายภาค

จ. 16 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 464 314 วทิยาภมูิคุ้มกันวนิิจฉัย

จ. 16 มีนาคม 2563  เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 464 315 ปฏบิติัการวทิยาภมูิคุ้มกันวนิิจฉัย

อ. 17 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 463 331 กระบวนการหา้มเลือดและภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือด

อ. 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 463 332 ปฏบิติัการกระบวนการหา้มเลือดและภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือด

พ. 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 464 321 เวชศาสตร์การบริการโลหติ 1

พ. 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 464 322 ปฏบิติัการเวชศาสตร์การบริการโลหติ 1

พฤ. 19 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 450 481 การจัดการหอ้งปฏบิติัการทางเทคนิคการแพทย์

พฤ. 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 371 120 นิติวทิยาศาสตร์เบื้องต้น

ศ. 20 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-11.30 น. สอบวชิา 461 315 เคมีคลินิก 3

ศ. 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สอบวชิา 461 316 ปฏบิติัการเคมีคลินิก 3

อ. 21 เมษายน 2563 ส่งเกรดเข้าพจิารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เฉพาะรายวชิาสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

พฤ. 23 เมษายน 2563 วนัสุดทา้ยของการส่งเกรด(ที่ผ่านความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะ)ส่งใหส้ านักบริหารและพฒันาวชิาการ

หมายเหตุ  เรียนวนัจันทร์-วนัเสาร์

ปฏทินิการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปทีี่ 3 

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าภาคปลาย ปกีารศึกษา 2562



                                                                                                                                                                                                                                                                          


