
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

717 541คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 1
Clinical Practice in Veterinary Medicine 1

(หนวยสัตวปก)

ประจํ าภาคการศึกษาตน     ปการศึกษา  2546

สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1.  รหัสวิชา 717  541
2.  จ ํานวนหนวยกิต 6 (0-12-0)
3.  ช่ือวิชา            717 644 คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 1
  Clinical Practice in Veterinary Medicine 1
4.  คณะ/ภาควิชา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
5.  ภาคการศึกษา ภาคตน
6.  ปการศึกษา 2546
7.  จ ํานวนนักศึกษา 90  คน
8.  ผูสอน ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล

ผศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร
อ.น.สพ.ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง

9.  อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ผศ.สพ.ญ.ดร.จิราพร  สุขสวัสดิ์
10.   เง่ือนไขรายวิชา 717 421 อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย

717  422 ปฏิบัติการอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย
11.  รายวิชาตอเน่ือง  ……………-…………………..
12.   สถานภาพวิชา วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
13.  จ ํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห ปฏิบัติการ    4  ชม./สัปดาห
14. เน้ือหารายวิชา

ทบทวนพื้นฐานทางวิชาการ ปญหาที่พบบอยในคลินิก ฝกปฏิบัติตาง ๆ ตอสัตวใน
กระบวนการตรวจรักษา เทคนิควิธีการเก็บและรักษาส่ิงสงตรวจ เพ่ือชันสูตรโรค ทราบขั้นตอน
และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ รวมถึงการแปรผลและนํ าผลการตรวจไปใช
15. วัตถุประสงคของรายวิชา

15.1  นักศึกษาทราบวัตถุประสงคและวิธีการในการเก็บตัวอยางไก
15.2  นักศึกษาสามารถเจาะเก็บเลือดจากเสนเลือดตํ าแหนงตาง ๆ ของไกได
15.3  ทราบวัตถุประสงคและแนวทางการจัดการในสัตวปก
15.4  สามารถแปรผลการตรวจทางหองปฏิบัติการได
15.5   สามารถบอกแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดในฟารมได

16.  ประมวลการเรียนการสอน
16.1 วิธีการสอน การบรรยายและการปฏิบัติจริงในหนวยชันสูตรโรคสัตว
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16.2 ส่ือการสอน แผนใส สไลด Power Point Presentation CD
16.3 การวัดผลการเรียน ความเอาใจใส 40 %

รายงาน 30 %
สอบ 30 %

16.4 สถานที่เรียน หองประชุม 2 ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาตร
17.  อ่ืน ๆ

17.1 เง่ือนไขตกลงในการประเมินผลรายวิชา
17.1.1 การเขาเรียน

- เช็คชื่อในทุกช่ัวโมง ถาเขาเรียนไมครบ 80 % ของชั่วโมงเรียนจะไมมีสิทธิ์
สอบและตกในวิชานี้

- ถาไมสามารถเขาเรียนได เนื่องจากลากิจหรือลาปวย ใหสงจดหมายแจงและ
แนบใบรับรองแพทย

- ตองแตงกายตามระเบียบคณะโดยสวมเสื้อสนาม
17.1.2 เกณฑการใหเกรด

≥ 80%  = A 75-79 = B+ 70-74 = B
65-69 = C+ 60-64 = C
55-59 = D+ 50-54 = D < 50% = F

18.  ก ําหนดการสอบ
สอบวันสุดทายของการอยูในหนวยสุกร-ไก (ดูเวนสอบตามตาราง)

19.  เน้ือหาบทเรียน
วัน / เดือน / ป กลุม หัวขอเนื้อหา อาจารยผูรับผิดชอบ
13-14 ส.ค.46 4 การเจาะเลือด การใหวัคซีนไก
20-21 ส.ค. 46 3 การเจาะเลือด การใหวัคซีนไก
27-28 ส.ค. 46 2 การเจาะเลือด การใหวัคซีนไก

3-4 ก.ย.46 1 การเจาะเลือด การใหวัคซีนไก
10 ก.ย.46 4 ปฏิบัติการซีรัมวิทยา
11 ก.ย. 46 3 ปฏิบัติการซีรัมวิทยา
17 ก.ย. 46 2 ปฏิบัติการซีรัมวิทยา
18 ก.ย. 46 1 ปฏิบัติการซีรัมวิทยา

ผศ.สพ.ญ.กัลยา
อ.น.สพ.ธวัชชัย

หมายเหตุ 1. คะแนนหนวยสุกร-ไก คิดเปน 50 % แบงเปนสุกร 30 % และไก 20 %
2. การเรียนแบงเปนรอบที่ 1 และ 2 เรียนสุกรทั้งหมด รอบที่ 3 และ 4 เรียนไก
3. การแตงกายหากมีการบรรยายใหแตงชุดนักศึกษา หากเปนปฏิบัติการใหแตง
ชุด       สนาม เวลานัดของแตละรอบใหสอบถามจากอาจารยผูสอน
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ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

 717 541  คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 1
 CLINICAL PRACTICE IN VETERINARY MEDICINE I

(หนวยสัตวเล็ก)

ประจํ าภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2546

สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร   คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1.  รหัสวิชา 717 541
2.  จํ านวนหนวยกิต 2(0-4-0)
3.  ชื่อวิชา คลินิกปฏิบัติทางอายุรศาสตร 1

(Clinical Practice in Veterinary Medicine I)
4.  คณะ/ภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร   ภาควิชาอายุรศาสตร
5.  ภาคการศึกษา ภาคตน
6.  ปการศึกษา 2547
7.  จํ านวนนักศึกษา 76  คน
8.  ผูสอน ผศ. ดร. จิราพร สุขสวัสด์ิ

อ.ส.พญ. อารยาพร มคธเพศ
อ.ส.พญ. ดวงเดือน แกนคางพูล
น. สพ. พงษธร สุวรรณธาดา
ผศ. มงคล โปรงเจริญ
น. สพ. ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน
ส.พญ. ดร. กชกร ดิเรกศิลป

9.  อาจารยผูรับผิดชอบวิชา ผศ. ดร. จิราพร สุขสวัสด์ิ
10.   เงื่อนไขรายวิชา 717 421  อายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย
  Veterinary General Medicine

717 422  ปฏิบัติการอายุรศาสตรทั่วไปทางสัตวแพทย
  Veterinary General Medicine

11.  รายวิชาตอเนื่อง  ………………………………..
12.   สถานภาพวิชา วิชาบังคับ ระดับปริญญาตรี
 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
13. จํ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห ปฏิบัติการ    4 ชม./สัปดาห
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14. เนื้อหารายวิชา
ทบทวนพื้นฐานทางวิชาการ ปญหาที่พบบอยในคลินิก  ฝกปฏิบัติตาง ๆ ตอสัตวใน

กระบวนการตรวจรักษา เทคนิควิธีการเก็บ และรักษาสิ่งสงตรวจ เพื่อชันสูตรโรค ทราบขั้นตอน
และเทคนิคการตรวจ วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ รวมถึงการแปรผลและนํ าผลการตรวจไปใช
15. วัตถุประสงคของรายวิชา
           โดยแตละรายวิชาหรือแตละหนวย กํ าหนดวัตถุประสงคไววา นักศึกษาที่ผานรายวิชา
หรือหนวยตาง ๆ นี้ได จะตองทํ าได
หนวยศัลยศาสตร

1.. นักศึกษาทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนวยศัลยกรรม
2. นักศึกษาทราบถึงยาที่ใชในหนวยศัลยกรรม
3. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติในหนาที่ Assistant หรือ Anesthetist อยางนอย  1 คร้ัง
4. ทราบถึงการเย็บแผล  การทํ าแผลในลักษณะ ตาง ๆ ได

หนวยสูติศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ
1.  สามารถตรวจและวินิจฉัยระยะในวงจรการสืบพันธุสัตวเล็กได
2.  สามารถรีดเก็บนํ้ าเชื้อ ประเมินคุณภาพนํ้ าเชื้อ และผสมเทียมในสุนัข และสุกรได

หนวยอายุรศาสตรสัตวเล็ก
      1. นักศึกษาเขียนใบสั่งยาไดถูกตอง
      2. นักศึกษาคํ านวณเปรียบเทียบมาตราชั่ง  ตวง วัด ในระบบตางๆไดถูกตอง
      3. นักศึกษาตองซักประวัติสัตวปวย  และตรวจรางกายสัตว ไดถูกตองตามขั้นตอน จน
สามารถวินิจฉัย แยกโรคได
      4. นักศึกษาจํ าขนาดใชของยาปฏิชีวนะอยางนอย 10 ชนิด และยาอื่นๆที่ใชเปนประจํ าใน
โรงพยาบาลสัตวไดถูกตอง รวมทั้งขอกํ าหนดอื่นในการใชยานั้น  เชน กินวันละกี่คร้ัง กอนหรือ
หลังอาหาร
      5. นักศึกษาเลือกใชเข็มฉีดยาที่มีขนาดและความยาวเหมาะสมกับ    ตํ าแหนงที่ฉีดยา   
นํ้ าหนักตัวสัตว   และชนิดของยาที่ใช ไดถูกตอง
      6. นักศึกษาสามารถ ฉีดยาเขากลามเนื้อ หรือเสนเลือด หรือเจาะเก็บเลือดสัตวไดถูกตอง
ทั้งตํ าแหนงที่ฉีดและวิธีที่ฉีด
      7. นักศึกษาบอกสวนประกอบตางๆในสารนํ้ าไดถูกตอง  อยางนอย 5 ชนิด และบอกไดวา
สารนํ้ าแตละชนิดเหมาะสมที่จะใหกับสัตวในสภาวะใด
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     8. นักศึกษาคํ านวณปริมาตรสารนํ้ าตามความตองการของสัตวปวยแตละตัวได และบอก
ชนิดของสารนํ้ าที่เหมาะสมกับสัตวในแตละสภาวะไดถูกตอง  เชน  อาเจียน  ทองเสีย  ลํ าไส
อักเสบ  ขาดอาหาร  ไตมี ความผิดปกติ  ตับมีความผิดปกติ

9. นักศึกษาคํ านวณปริมาณพลังงานที่สัตวปวยตองการในแตละวันได  และเลือกใชสาร
อาหารที่ใหทางเสนเลือดแตละชนิดที่มีในโรงพยาบาลสัตว เพื่อเสริมใหสัตวปวยไดอยางถูกตอง
    10. นักศึกษาอธิบายขบวนของโรค  ไอเร้ือรัง   ลํ าไสอักเสบ   ไขหัดสุนัข   ตับอักเสบ  และ
เลปโตสไปโรซีสได   อธิบายโปรแกรมการใหวัคซีนและตอบปญหาประเด็นตางๆ ที่เจาของสงสัยได
    11. นักศึกษาอธิบายขบวนของโรคพิษสุนัขบา  โปรแกรมการใหวัคซีนและตอบปญหา
ประเด็นตางๆ ที่ เจาของสงสัยได    ใหคํ าแนะนํ าที่ถูกตองเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงที่เคยและไมเคยฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ   สุนัขบามากอน  เมื่อถูกกัดหรือสัมผัสกับสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบาหรือสงสัย
วาเปนโรคพิษสุนัขบา
    12. นักศึกษาอธิบายโปรแกรมการควบคุมพยาธิในทางเดินอาหารได  และอธิบาย
โปรแกรมการปองกันพยาธิหัวใจในสุนัขไดถูกตอง

13. นักศึกษาเลือกใชยาปฏิชีวนะในสัตวต้ังทอง  หรือสัตวอายุนอยไดเหมาะสม
    14. นักศึกษาอธิบายกลไกการเกิดไขในสัตวได  และเลือกใชยาเพื่อลดไขไดถูกตอง
    15. นักศึกษาอธิบายความจํ าเปน และประโยชนในการเจาะตรวจเลือดได  เตรียมอุปกรณ
การเจาะและภาชนะใสเลือดได  เลือกหาหลอดเลือดดํ าที่เหมาะสม  และวิธีทํ าความสะอาดผิว
หนังสวนที่จะเจาะ  เลือดไดถูกตอง

16. นักศึกษาตอบคํ าถามเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบสืบพันธุในสุนัข  ตอไปนี้ไดถูกตอง 
การสังเกตการเปนสัด   การกํ าหนดระยะเวลาการผสมพันธุ   ระยะเวลาและพฤติกรรมเมื่อสุนัขตั้ง
ทอง   พฤติกรรมการคลอด   การจัดการเมื่อคลอดและหยานม   ระยะเปลี่ยนฟนและผลัดขน  
อายุขัยของสุนัข
    17. นักศึกษาอธิบายวิธีควบคุมสุนัขไมใหต้ังทอง  ไดอยางถูกวิธี
    18. นักศึกษาอธิบายวงจรระบบสืบพันธุในสุนัขไดถูกตอง  อธิบายกลไกในการควบคุมการ
เปนสัด  จากการใชฮอรโมนเมดรอกซีโปรเจสเตอโรน (MPA) ได  กํ าหนดระยะเวลาฉีดฮอรโมนได
อยางถูกตองและบอกถึงปญหาอันพึงเกิดขึ้นถาใชฮอรโมนไมถูกตอง
    19. นักศึกษากํ าหนดแนวทางการวินิจฉัย  วางแผนการรักษา  การปองกัน และอธิบาย  
การติดตอของโรคติดเชื้อปรสิตในเลือด ชนิดตางๆไดถูกตอง  เชน  Babesiosis,   Erlichiosis 
Hepatozoonosis, Trypanosomiasis,   Dirofilariasis  และ  Haemobartonellosis
    20. นักศึกษาตองตรวจประเมินสภาพสัตว  เพื่อวางแผนในการรักษาโรคพยาธิหัวใจ    
และผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นระหวางรักษา  ไดถูกตอง
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    21. นักศึกษาอธิบายปญหา และอุปสรรคในการควบคุมเห็บหมัด ในสุนัขไดถูกตอง
    22. นักศึกษาทํ าการขุดผิวหนัง (Skin scraping) เพื่อตรวจหาปรสิต และเชื้อราไดถูกวิธี 
และแยกชนิดปรสิตที่ตรวจพบได
    23. นักศึกษาเลือกใชยาไอเวอเมคติน  ในขนาดที่เหมาะสมสํ าหรับแกไขปญหาตางๆไดถูก
ตอง  เชน กํ าจัดพยาธิในทางเดินอาหาร  กํ าจัดปรสิตภายนอกรางกาย  รักษาโรคขี้เร้ือนรูขุมขน  
ปองกันพยาธิหัวใจ  และกํ าจัดตัวออนพยาธิหัวใจ  รวมทั้งผลขางเคียงอันไมพึงประสงคของยา

24. นักศึกษากํ าหนดแผนการรักษา   โรคติดเชื้อราที่ผิวหนังไดถูกตอง
    25. นักศึกษาวินิจฉัยและกํ าหนดแผนการรักษาโรคตอไปนี้ไดถูกตอง    Hepatitis,
Canine distemper,   Leptospirosis,   Demodicosis,   Sarcoptic mange,   Generalize deep
pyoderma,    Acute
 moist dermatitis,   Transmissible venereal tumour,  Pododemodicosis,    Giardiasis   และ
Coccidiosis
    26. นักศึกษาอธิบายกลไกการเกิดทองมาน (Ascites) จากสาเหตุตาง ๆ ไดถูกตอง บอก
ขอบงชี้ในการเจาะดูดของเหลวจากชองทอง ทํ าการเจาะดูดของเหลวจากชองทอง
(Abdomiminoparaccentesis) ไดถูกวิธีและใหคาพยากรณโรคได
    27. นักศึกษาอธิบาย กลไกการเกิด  Azotemia ได  และกํ าหนดแผนการรักษาเบื้องตนได
ถูกตอง
    28. นักศึกษาเลือกใชยาหยอดตาที่ถูกตอง  กับปญหาที่เกิดขึ้นเบื้องตนกับนัยนตาสัตว
    29. นักศึกษาทํ าความสะอาดชองหูสุนัขที่มีความผิดปกติไดถูกวิธี  และใหคํ าแนะนํ าแกเจา
ของสัตวเพื่อใหทํ าความสะอาดชองหูสุนัข อยางถูกวิธี
    30. นักศึกษาอธิบายความจํ าเปนและประโยชนในการใหเลือด (Blood transfusion)แก
สัตวปวยได
    31. นักศึกษาคํ านวณปริมาตรเลือด  ที่สามารถเก็บไดจากสัตวตัวให  และปริมาตรเลือดที่
สัตวตัวรับ ตองการไดถูกตอง  และปฏิบัติการเก็บเลือด (Blood collection) และใหเลือด(Blood  
transfusion) ไดถูกวิธี
    32. นักศึกษาอธิบายวิธีการตรวจความเขากันไดของเลือดสัตว (Cross matching)
ระหวาง ตัวใหและตัวรับไดถูกตอง
    33.นักศึกษาเลือกวิธีวินิจฉัยเบื้องตน  และบอกขนาดใชของยาแกพิษที่ใชในการรักษา
สัตวที่มีอาการเปนพิษตอไปนี้ในสุนัขไดถูกตอง  Organophosphate,  Organochlorine,
Strichnine ,  Warfarin,   Zinc phosphide
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    34. นักศึกษาอธิบายกลไกการเกิดพิษในรางกายแมว  เมื่อไดรับยาพาราเซตามอล  
(Acetaminophen  poisoning)  และกํ าหนดแผนการรักษาได
    35. นักศึกษาทํ าการวินิจฉัยเบื้องตนโรคตอไปนี้ได  โดยถามประวัติ  และสังเกตอาการ 
เชน  Pyometra,  Intestinal intussusception,  Milk fever,   Tetanus,  CVE,  
Organophosphate poisoning,
 Organochlorine poisoning,  Strignine poisoning
    36. นักศึกษาวินิจฉัยแยกโรคไดในกรณีสุนัขถายเปนเลือด  รวมทั้งตรวจดวยวิธีทางหอง
ปฏิบัติการ  เพื่อ rule  out และ rule in  ปญหาเบื้องตนตางๆได
    37. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักในการรักษาสุนัขที่มีอาการไอ แบบ Productive cough  
และ   Nonproductive cough ไดอยางถูกตอง

38. นักศึกษาสามารถ วางแผนการรักษา Bacterial pneumonia  ไดอยางถูกตอง
    39. นักศึกษาสามารถอธิบายสาเหตุของการอาเจียน  และกํ าหนดแนวทางคราวๆ ในการ
ตรวจวินิจฉัยได
    40. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักในการรักษาสุนัขที่มีการอาเจียนได
    41. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักในการรักษา  Acute diarrhea ไดถูกตอง
หนวยอายุรศาสตรสุกรและสัตวปก

1.  นักศึกษาทราบวัตถุประสงคและวิธีการในการเก็บตัวอยางเลือดสุกร
2.  นักศึกษาสามารถเจาะเก็บเลือดจากเสนเลือดตํ าแหนงตาง ๆ ของสุกรได
3.  ทราบวัตถุประสงคและแนวทางในการจัดการลูกสุกรแรกคลอดในเรื่องตอไปนี้ คือ
     การตัดเขี้ยว การตัดหู การตัดหาง การฉีดธาตุเหล็ก การทํ าหมัน การแกไขไสเลื่อน
     และการแกไขทองแดง
4.สามารถผาตัดทํ าหมัน รวมทั้งแกไขทองแดงและไสเลื่อนในสุกรได

การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตรสัตวแพทย 1 คะแนนเต็ม  100 คะแนน แบงเปน
ความสนใจ เขาเรียน ความประพฤติ การแตงกาย 20 คะแนน
ลักษณะการปฏิบัติงาน 30 คะแนน
สอบขอเขียน 20 คะแนน
สอบปากเปลา 20 คะแนน
Case Conference 10 คะแนน
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ขอปฏิบัติ
1.  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนแตละหนวยฝกไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะ
ไมมีสิทธิเขาสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัย
2.  การขาดเรียน ลากิจ ลาปวย หรือการลาอื่น ๆ ใด ถือวาขาดเรียน จะเสียคะแนนเขา
เรียนและหนวยฝกไมสามารถสอนชดเชยใหได

            3.  การใหคะแนนและการตัดเกรดจะพิจารณาเปนรายวิชา
4.  การแตงกายเขาเรียนและการเตรียมอุปกรณสํ าหรับเรียน ข้ึนอยูกับขอตกลงของแตละ
หนวยใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด

16. เนื้อหาบทเรียน
ข้ึนอยูกับหนวยโดยจัดใหสอดคลองตามวัตถุประสงค

17. ประมวลการเรียนการสอน
17.1  วิธีการสอน โดยใชวิธีเวียน กลุมหนึ่งใชเวลาเรียน 1 สัปดาหตอหนวย เมื่อครบกัน

เวียนไปแตละกลุมแตละรายวิชา ตามตารางสอนที่แนบมา
17.2  ส่ือการสอน  :      แผนใส       Slide            Video
   หนังสืออางอิง          Power Point  Presentation
  เอกสารประกอบการสอน
17.3 การวัดผลการเรียนขึ้นอยูกับหนวย
 17.4 สถานที่เรียน        คณะสัตวแพทยศาสตร
17.5 วันและเวลาเรียน

พุธ พฤหัส เวลา   13.00-17.00  น.
18. อ่ืน ๆ
 18.1 เงื่อนไขขอตกลงในการประเมินผลรายวิชา
         18.1.1 การเขาเรียน :

 เช็คชื่อในทุกชั่วโมง  ถาเขาเรียนไมครบ 80% ของชั่วโมงเรียนจะไมมีสิทธิสอบ
และตกในวิชานี้
 ถาไมสามารถเขาเรียนได เนื่องจาก ลากิจ หรือลาปวย  ใหสงจดหมายแจง และ
แนบใบรับรองแพทย
 ตองแตงกายตามระเบียบคณะ

18.1.2  เกณฑการใหเกรด
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          ≥ 80%   =  A 75-79%     =  B+ 70-74%   =   B
          65-69     =  C+ 60-64       =   C
          55-59     =   D+                50-54       =   D < 50%    =    F

ตารางเรียนคลินิกปฏิบัติ 1
สัปดาหที่ วัน เดือน

ป
ศัลย
ศาสตร

สูติศาสตร สัตวเล็ก สุกร-ไก หมายเหตุ

1 4 มิย 46
5 มิย 46

ช้ีแจงหลักการ
วาง

และขอตกลง กลุมละ 18 คน

2 11มิย 46
12มิย 46

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4

3 18มิย 46
19มิย 46

กลุมที่ 4 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

4 25มิย 46
26มิย 46

กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2

5 2 กค 46
3 กค46

กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 1

6 9 กค 46
10 กค 46

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4

7 16 กค 46
17 กค 46

กลุมที่ 4 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

8 23 กค 46
24 กค 46

กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2

9 30 กค 46
31 กค 46

สอบกลางภาค งดเรียนคลินิก

10 6 สค 46
7 สค 46

กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 1

11 13 สค 46
14 สค 46

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4

12 20 สค 46
21 สค 46

กลุมที่ 4 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3

13 27 สค 46
28 สค 46

กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 1 กลุมที่ 2

14 3 กย 46
4 กย 46

กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 1

15 10  กย 46
11 กย 46

กลุมที่ 1
กลุมที่ 4

กลุมที่ 2
กลุมที่ 1

กลุมที่ 3
กลุมที่ 2

กลุมที่ 4
กลุมที่ 3

16 17 กย 46
18 กย 46

กลุมที่ 3
กลุมที่ 2

กลุมที่ 4
กลุมที่ 3

กลุมที่ 1
กลุมที่ 4

กลุมที่ 2
กลุมที่ 1

24-25 กย 46 สอบขอเขียนและปากเปลา
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