
วันท่ีคณะฯ ไม่ได้จัดตารางฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ประจ าปีการศึกษา  2559 

จ. 18 กค. 59  วันหยุดพิเศษ 

อ. 19 กค. 59  วันอาสาฬหบูชา 

พ. 20 กค. 59  วันเข้าพรรษา 

ศ. 12 สค. 55             วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ 

พฤ. 18 ส.ค. 59  วันไหว้ครู 

ศ. 21 ตค. 59   วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 

จ. 24 ตค. 59  ชดเชยวันปิยะมหาราช 

อ. 29 พย.-อ. 6 ธค. 59 วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัตงิานในคลินิก)  หยุดเฉพาะนักศกึษาชัน้ปีท่ี 5 

จ. 5 ธค. 59  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

จ. 12 ธค. 59  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

พ. 30 ธค. 59 (บ่าย) วันกฬีาคณะฯ   

จ. 2 มค. 60   ชดเชยวันสิน้ปี 

อ. 3 มค. 60  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 

พ. 23 พย.–พฤ. 1 ธค. 59 วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัตงิานในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 

จ. 9 – อ. 10 มค. 60 วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยส าหรับกระบวนวิชา DRS 501  หยุดเฉพาะนักศึกษาชัน้ปีท่ี 5 

อ. 24 มค. 60  วันพระราชทานปริญญาบัตร (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ) 

จ. 13 กพ. 60  ชดเชยวันมาฆบูชา 

พฤ. 6 เม.ย. 60  วันจักรี 

พฤ. 13 – ศ. 14 เม.ย. 60 วันสงกรานต์ 

ศ. 5 พ.ค. 60  วันฉัตรมงคล  

พ. 10 พค. 60  วันวิสาขบูชา 

 

ก าหนดการอืน่ๆ ส าหรับคลินกิและวิจัย 

ศ. 28 เม.ย. 60  วันสุดท้ายของการฝึกปฏบัิตงิานในคลินิกของนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 

จ. 8 พ.ค. 60  วันสุดท้ายของการฝึกปฏบัิตงิานในคลินิกของนักศกึษาช้ันปีท่ี 5 

ศ. 7 เม.ย. 60  วันสุดท้ายของการฝึกปฏบัิตงิานในคลินิกของนักศกึษาช้ันปีท่ี 6  (ก่อนเร่ิม elective) 

พ. 17 พค. 60 (เชา้) วันเสนอโครงร่างงานวจิัยของนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 

พฤ. 18 พค. 60 (เชา้) วันเสนอผลงานวจิัยของนักศกึษาชัน้ปีท่ี 5  

 

              -  นักศกึษาชัน้ปีที ่4 

ส าหรับวันพุธท่ี 1  และ 3 ของเดอืน       ให้นักศกึษาใชเ้วลาท าโครงร่างงานวจิัยกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

      กระบวนวชิา  DRS 491  

   วันพุธท่ี 2 , 4 และ 5 (ถา้มี) ของเดอืน      ให้นักศกึษาใช้ส าหรับการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

 -  นักศกึษาชั้นปีที่ 5 

ส าหรับวันพุธท่ี 1  และ 3 ของเดอืน       ให้นักศกึษาท างานวจิัยกระบวนวชิา DRS 501 (425501) 

   วันพุธท่ี 2  และ 4 ของเดอืน                  ให้นักศกึษาใช้เรียนกระบวนวชิา DMTP 591 (428591) 

   วันพุธท่ี 5  (ถ้ามี)                    ให้นักศกึษาใช้ส าหรับการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

           

ข้อมูล ณ วันท่ี 5 มถิุนายน  2559 



ตารางคลินกินักศึกษาทันตแพทยชั้นปท่ี 5  ประจําปการศกึษา 2559 
 

วันที่ฝกปฏบิัตงิาน A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

7 ก.ค. – 15 ส.ค. 
(44 คร้ัง) 

 

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 
ENDO + PERIO 

 

SURG + PROS 

 

COMMUNE DIAG + X-RAY 

16 ส.ค. – 19 ก.ย.  
(43 คร้ัง) 

DIAG + X-RAY COMMUNE 

20 ก.ย. – 25 ต.ค. 

(43 คร้ัง) 
ENDO + PERIO 

 

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 

COMMUNE DIAG + X-RAY 
 

SURG + PROS 26 ต.ค. – 28 พ.ย. 

(43 คร้ัง)  
DIAG + X-RAY COMMUNE 

29 พ.ย. – 6 ธ.ค. หยุดสอบกลางป 

7 ธ.ค. – 18 ม.ค. 
(44 คร้ัง)  

SURG + PROS 

COMMUNE DIAG + X-RAY  

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 
ENDO + PERIO 

19 ม.ค. – 23 ก.พ. 
 (43 คร้ัง) 

DIAG + X-RAY COMMUNE 

24 ก.พ. – 29 ม.ีค. 
(43 คร้ัง) 

COMMUNE DIAG + X-RAY 
 

SURG + PROS ENDO + PERIO 

 

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 30 ม.ีค. – 8 พ.ค. 

(43 คร้ัง) 
DIAG + X-RAY COMMUNE 

9 พ.ค. – 16 พ.ค. สอบปลายป 

 

หมายเหตุ  : 1.  นักศึกษาท่ีเขาฝกปฏบัิติงานในคลนิิกของกลุม Resto., Pedo., Ortho.  ใหเขาเรียน  Lab.Ortho.  ทุกวันจันทรเชา และพฤหัสเชา 

    2.  นักศึกษาท่ีเขาฝกปฏบัิติงานในคลนิิกของกลุม  Diag + X-ray ใหเขาเรียน  Com.  ทุกวันพุธเชา 

 

ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559 



 

รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 5  ที่เข้าปฏิบัติงานในคลินิก ปีการศึกษา 2559 
 

ล าดับ กลุ่ม  A1 กลุ่ม  A2 กลุ่ม  B1 กลุ่ม  B2 กลุ่ม  C1 กลุ่ม  C2 กลุ่ม  D1 กลุ่ม  D2 

1. นายฆฤณ นางสาวมณฑติา นส.ปฐมาภรณ ์ นางสาวทิพยช์ฎา นายกวนิ นายพีรพัฒน์   นส.กมลชนก นายธนพล  

2. นส.กชกร   นายกอ้งพล นายจิรายุ  นส.กุลยา นายกติติคุณ นายคุณากร นส.ธมลวรรณ นส.ชนมน์ัฐฌา   

3. นายเกียรตศิักดิ์ นายกันตพัฒน์ นส.ชฎามาศ นส.ชมชนก นส.จณิสตา นส.ชุดา นส.ญาณิศา นส.ณภัทร  กุฎ. 

4. นายชัยธวัช นส.ชนกนันท์ นส.ณภัทร  โต.  นส.ณัฐณิชา นส.ตณิณา นส.ณัฐนิช  จร.ิ นส.ณัฐนิช  อนิ. นายธนาคาร 

5. นส.ณัฐนารี นายณภัทร   ศุภ. นส.ธันย์ชนก  ศริิ. นายทศพร นายประพัฒน์พงศ ์ นส.ธนัญญา นายธนัท นส.นัฎฐิดา 

6. นส.ณิชกานต์  จา. นส.ณิชกานต ์ ศรี. นายปฐวี นส.ธารดา นายปัณณธร นายธีรภัทร นายนนทพัทธ์ นส.ปริณดา 

7. นส.นชิาภา นส.ธัญชนก  ลีละ. นส.เปมกิา นส.ประทานพร นายพิริยะ นส.ปรัชนันท์ นายปริญญา นายพัทรพล 

8. นายพงษ์สทิธ์ิ นส.บงกช นส.พชิามญช์ุ นายพงศธร นส.มัญชุพร นายพรรษา นส.พลอยไพลิน นส.มยุรี 

9. นส.ภัคจิรา นส.ปัณณพร นายพีรณัฐ นส.ภคมน นส.วรลักษณ ์ นส.ภัทรมน นส.ภัทรสุดา นายเมธัส   

10. นส.รชยา นายวโรดม นส.วชิุดา นส.เมยาน ี นส.ศริินภา นายรัฐธนันท์ นายลภณ นายวงศกร 

11. นายวิวรรธน์ นส.ศริิพร นายศิวกร นส.วภิาว ี นายสุทธิภัทร นส.ศรีสัชนา นายศรุจ นายอธิปัตย์   

12. นายสรณ์สริิ นส.สุพชิญา นส.สุภัทชา นายศุภณัฐ นายอธิยุต นายปรินทร นส.สุจติตาภา นส.สุทธิประภา 

13. นส.สุวชิญา นายอภสิิทธ์ิ นายอิทธิวัฒน์ นส.สุภางค ์ นส.อัญญาต ์ นส.สรรุจี นส.เสาวณีย์ นส.ศศิพิมพ ์

14.  นส.ณัฐภัทร   สุร. นส.ณัฏภัสสร      

                                                                                                                                                                                                      

  ( ข้อมูล ณ วนัที ่5 มถิุนายน 2559 ) 

       

 

 


