ตารางการขอใช้ ห้องเรียน ชัน้ 2 อาคารปิ ยชาติและห้ องเรียนกลุ่มย่ อย อาคารเรียนและปฏิบัตกิ ารรวม
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560
รายวิชา
ชัน้ ปี 2
ทน.230 ชีวเคมีสำหรับสหเวชศำสตร์ (MT,SS)
ทน. 233 ชีวเคมีสำหรับวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ (PT)
ทน.250 หลักกำรใช้ และกำรบำรุง รักษำเครื่ องมือฯ
ทน.210 สรี รวิทยำและพยำธิสรี รวิทยำ 1
ชัน้ ปี 3
ทน.336 พันธุศำสตร์ ของมนุษย์
ทน.337 เซลล์และชีววิทยำระดับโมเลกุลสำหรับสหเวชศำสตร์
ทน.308 จุลชีววิทยำทำงสิ่งแวดล้ อม
ทน.320 โลหิตวิทยำคลินิก 1
ทน.324 เภสัชวิทยำสำหรับเทคนิคกำรแพทย์
ทน.300 แบคทีเรี ยวิทยำทำงกำรแพทย์
ทน.334 เคมีคลินิก 2
ทน.311 กรณีศกึ ษำคลินิกสัมพันธ์ 1

ทน.372 จุลทรรศนศำสตร์ คลินิก

วัน

เวลา

ขอห้ องความจุ/ที่น่ ัง

จันทร์
อังคำร
อังคำร
พฤหัสบดี

13.30-16.30 น.
09.00-11.00 น.
15.30-16.30 น.
13.30-15.30 น.

302
219
218
217

จันทร์
จันทร์
จันทร์
อังคำร
พุธ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
08.30-09.30 น.
10.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
08.30-10.30 น.

ศุกร์

11.00-12.00 น.

303
303
239
218
216
216
219
วันที่ 18 ส.ค.60 ห้ อง 303
วันที่ 25 สค.ค.60 ห้ อง 251
2004, 2005, 2006, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022
303
ยกเว้ น วันที่ 25 ส.ค.60 ห้ อง 251

ตารางการขอใช้ ห้องเรียน ชัน้ 2 อาคารปิ ยชาติและห้ องเรียนกลุ่มย่ อย อาคารเรียนและปฏิบัตกิ ารรวม
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560
รายวิชา
ชัน้ ปี 4
ทน.410 กรณีศกึ ษำคลินิกสัมพันธ์ 3
ทน.484 สัมมนำทำงเทคนิคกำรแพทย์
ทน.464 กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ
ทน.462 กำรบริหำรห้ องปฏิบตั กิ ำรทำงกำรแพทย์
ทน.492 เวชศำสตร์ ชมุ ชนสำหรับสหเวชศำสตร์
ทน.430 พิษวิทยำคลินิก
ทน.440 เวชศำสตร์ ธนำคำรโลหิต 2
ทน.481 งำนวิจยั ทำงเทคนิคกำรแพทย์

ทน.432 พันธุ์วิศวกรรมและไบโออินฟอร์ เมติก
ทน.401 จุลชีววิทยำระดับโมเลกุลและกำรประยุกต์ใช้
ทน.431 กำรตรวจวินิจฉัยโรคในมนุษย์โดยเทคนิคทำงอณูชีววิทยำ

วัน

เวลา

ขอห้ องความจุ/ที่น่ ัง

จันทร์

09.00-10.30 น.

อังคำร
อังคำร
อังคำร
อังคำร
พุธ
พุธ
พฤหัสบดี

09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
09.00-10.00 น.
11.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น.

ศุกร์
ศุกร์
ศุกร์

10.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.

2004, 2005, 2006, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022
303
303
303
303
217
217
วันที่ 19 ต.ค.60 ห้ อง 218
วันที่ 2 พ.ย. 60 ห้ อง 218
วันที่ 9 พ.ย. 60 ห้ อง 218
วันที่ 16 พ.ย. 60 ห้ อง 303,304
239
301
301

