ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559

วันที่คณะฯ ไม่ได้จัดตารางฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ประจาปีการศึกษา 2559
จ. 18 กค. 59
อ. 19 กค. 59
พ. 20 กค. 59
ศ. 12 สค. 55
พฤ. 18 ส.ค. 59
ศ. 21 ตค. 59
จ. 24 ตค. 59
อ. 29 พย.-อ. 6 ธค. 59
จ. 5 ธค. 59
จ. 12 ธค. 59
พ. 30 ธค. 59 (บ่าย)
จ. 2 มค. 60
อ. 3 มค. 60
พ. 23 พย.–พฤ. 1 ธค. 59
จ. 9 – อ. 10 มค. 60
อ. 24 มค. 60
จ. 13 กพ. 60
พฤ. 6 เม.ย. 60
พฤ. 13 – ศ. 14 เม.ย. 60
ศ. 5 พ.ค. 60
พ. 10 พค. 60

วันหยุดพิเศษ
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
วันไหว้ครู
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ชดเชยวันปิยะมหาราช
วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันกีฬาคณะฯ
ชดเชยวันสิน้ ปี
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันสอบกลางปี (หยุดบรรยายและหยุดฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิก) หยุดเฉพาะนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
วันอบรมสถิติเพื่อการวิจัยสาหรับกระบวนวิชา DRS 501 หยุดเฉพาะนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5
วันพระราชทานปริญญาบัตร (รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ)
ชดเชยวันมาฆบูชา
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา

กาหนดการอืน่ ๆ สาหรับคลินกิ และวิจัย
ศ. 28 เม.ย. 60
วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
จ. 8 พ.ค. 60
วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ศ. 7 เม.ย. 60
วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (ก่อนเริ่ม elective)
พ. 17 พค. 60 (เช้า)
วันเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
พฤ. 18 พค. 60 (เช้า)
วันเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5
- นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
สาหรับวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน
วันพุธที่ 2 , 4 และ 5 (ถ้ามี) ของเดือน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 5
สาหรับวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน
วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
วันพุธที่ 5 (ถ้ามี)

ให้นักศึกษาใช้เวลาทาโครงร่างงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
กระบวนวิชา DRS 491
ให้นักศึกษาใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาทางานวิจัยกระบวนวิชา DRS 501 (425501)
ให้นักศึกษาใช้เรียนกระบวนวิชา DMTP 591 (428591)
ให้นักศึกษาใช้สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ตารางคลินิกนักศึกษาทันตแพทยชั้นปที่ 5 ประจําปการศึกษา 2559
วันที่ฝกปฏิบัติงาน

A1

A2

B1

B2

C1

C2

7 ก.ค. – 15 ส.ค.
(44 ครั้ง)

16 ส.ค. – 19 ก.ย.

RESTORE, PEDO, ORTHO

SURG + PROS

ENDO + PERIO

(43 ครั้ง)

20 ก.ย. – 25 ต.ค.
(43 ครั้ง)

26 ต.ค. – 28 พ.ย.

ENDO + PERIO

RESTORE, PEDO, ORTHO

(43 ครั้ง)

29 พ.ย. – 6 ธ.ค.
7 ธ.ค. – 18 ม.ค.
(44 ครั้ง)

19 ม.ค. – 23 ก.พ.

(43 ครั้ง)

30 มี.ค. – 8 พ.ค.
(43 ครั้ง)

9 พ.ค. – 16 พ.ค.
หมายเหตุ :

DIAG + X-RAY

DIAG + X-RAY

COMMUNE

D2

COMMUNE

DIAG + X-RAY

DIAG + X-RAY

COMMUNE

SURG + PROS

หยุดสอบกลางป

SURG + PROS

(43 ครั้ง)

24 ก.พ. – 29 มี.ค.

COMMUNE

D1

COMMUNE
DIAG + X-RAY

COMMUNE

DIAG + X-RAY

DIAG + X-RAY

COMMUNE

DIAG + X-RAY
COMMUNE

SURG + PROS

RESTORE, PEDO, ORTHO

ENDO + PERIO

ENDO + PERIO

RESTORE, PEDO, ORTHO

สอบปลายป
1. นักศึกษาที่เขาฝกปฏิบัติงานในคลินิกของกลุม Resto., Pedo., Ortho. ใหเขาเรียน Lab.Ortho. ทุกวันจันทรเชา และพฤหัสเชา
2. นักศึกษาที่เขาฝกปฏิบัติงานในคลินิกของกลุม Diag + X-ray ใหเขาเรียน Com. ทุกวันพุธเชา
ขอมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559

รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่เข้าปฏิบัติงานในคลินิก ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กลุ่ม A1
นายฆฤณ
นส.กชกร
นายเกียรติศักดิ์
นายชัยธวัช
นส.ณัฐนารี
นส.ณิชกานต์ จา.
นส.นิชาภา
นายพงษ์สทิ ธิ์
นส.ภัคจิรา
นส.รชยา
นายวิวรรธน์
นายสรณ์สริ ิ
นส.สุวชิ ญา

กลุ่ม A2
นางสาวมณฑิตา
นายก้องพล
นายกันตพัฒน์
นส.ชนกนันท์
นายณภัทร ศุภ.
นส.ณิชกานต์ ศรี.
นส.ธัญชนก ลีละ.
นส.บงกช
นส.ปัณณพร
นายวโรดม
นส.ศิริพร
นส.สุพชิ ญา
นายอภิสิทธิ์
นส.ณัฐภัทร สุร.

กลุ่ม B1
นส.ปฐมาภรณ์
นายจิรายุ
นส.ชฎามาศ
นส.ณภัทร โต.
นส.ธันย์ชนก ศิริ.
นายปฐวี
นส.เปมิกา
นส.พิชามญชุ์
นายพีรณัฐ
นส.วิชุดา
นายศิวกร
นส.สุภัทชา
นายอิทธิวัฒน์
นส.ณัฏภัสสร

กลุ่ม B2
นางสาวทิพย์ชฎา
นส.กุลยา
นส.ชมชนก
นส.ณัฐณิชา
นายทศพร
นส.ธารดา
นส.ประทานพร
นายพงศธร
นส.ภคมน
นส.เมยานี
นส.วิภาวี
นายศุภณัฐ
นส.สุภางค์

กลุ่ม C1
นายกวิน
นายกิตติคุณ
นส.จณิสตา
นส.ติณณา
นายประพัฒน์พงศ์
นายปัณณธร
นายพิริยะ
นส.มัญชุพร
นส.วรลักษณ์
นส.ศิรินภา
นายสุทธิภัทร
นายอธิยุต
นส.อัญญาต์

กลุ่ม C2

กลุ่ม D1

กลุ่ม D2

นายพีรพัฒน์
นายคุณากร
นส.ชุดา
นส.ณัฐนิช จริ.
นส.ธนัญญา
นายธีรภัทร
นส.ปรัชนันท์
นายพรรษา
นส.ภัทรมน
นายรัฐธนันท์
นส.ศรีสัชนา
นายปรินทร
นส.สรรุจี

นส.กมลชนก
นส.ธมลวรรณ
นส.ญาณิศา
นส.ณัฐนิช อิน.
นายธนัท
นายนนทพัทธ์
นายปริญญา
นส.พลอยไพลิน
นส.ภัทรสุดา
นายลภณ
นายศรุจ
นส.สุจติ ตาภา
นส.เสาวณีย์

นายธนพล
นส.ชนม์นัฐฌา
นส.ณภัทร กุฎ.
นายธนาคาร
นส.นัฎฐิดา
นส.ปริณดา
นายพัทรพล
นส.มยุรี
นายเมธัส
นายวงศกร
นายอธิปัตย์
นส.สุทธิประภา
นส.ศศิพิมพ์

( ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559 )

