ตารางคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ฝึกปฏิบัติงาน

A1

A2

B1

B2

C1

C2

7 ก.ค. – 11 ส.ค.
(41 ครั้ง)

15 ส.ค. – 15 ก.ย.

RESTORE, PEDO, ORTHO

SURG + PROS

ENDO + PERIO

(41 ครั้ง)

18 ก.ย. – 25 ต.ค.
(41 ครั้ง)

27 ต.ค. – 1 ธ.ค.
(42 ครั้ง)

COMMUNE

COMMUNE
ENDO + PERIO

(41 ครั้ง)

DIAG + X-RAY

COMMUNE

ENDO + PERIO

RESTORE, PEDO, ORTHO

SURG + PROS

DIAG + X-RAY

DIAG + X-RAY
COMMUNE

22 ก.พ. – 26 มี.ค.
27 มี.ค. – 3 พ.ค.

DIAG + X-RAY

หยุดสอบกลางปี

(42 ครั้ง)

(40 ครั้ง)

COMMUNE

SURG + PROS

COMMUNE

2 ธ.ค. – 12 ธ.ค.
13 ธ.ค. – 18 ม.ค.
19 ม.ค. – 21 ก.พ.

D2

DIAG + X-RAY
RESTORE, PEDO, ORTHO

DIAG + X-RAY

D1

COMMUNE
SURG + PROS

ENDO + PERIO

DIAG + X-RAY

DIAG + X-RAY
COMMUNE

RESTORE, PEDO, ORTHO

(42 ครั้ง)

5 พ.ค. – 11 พ.ค.
หมายเหตุ :

สอบปลายปี
1. นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ ของกลุ่ม Resto., Pedo., Ortho. ให้เข้าเรียน Lab.Ortho. ทุกวันจันทร์เช้า และพฤหัสเช้า
2. นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ ของกลุ่ม Diag + X-ray ให้เข้าเรียน Com. ทุกวันพุธเช้า
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รำยชื่อนักศึกษำทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่เข้ำฝึกปฏิบัติงำนในคลินิก ปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

กลุ่ม A1

กลุ่ม A2

1

นางสาวกรุณา

นางสาวเกวลิน

นายเขตฟ้า

นางสาวจันทร์จิรา

นายจิรเดช

นายเจตพล

นายกฤษณ

นางสาวกฤษณ์กมล

2

นางสาวกิติมา

นายจิรายุ

นางสาวชนากานต์

นางสาวชญาณี

นายชลบดี

นายณัฐนนท์

นายชวลิต

นางสาวชนพร

3

นายชัยวุฒิ

นางสาวชนัดดา

นางสาวชุลีพร

นายชยุตพงศ์

นางสาวณัชชา จรรย์.

นายนนทพัฐษ์

นางสาวณัชชา เรือน.

นายชวิน

4

นางสาวชนม์สิริ

นางสาวณัฐชา

นางสาวณัฐณิชา เกตุ.

นางสาวณัฐณิชา ทอง.

นางสาวณัฐธร

นางสาวพิชามญชุ์

นางสาวทิพย์ชฎา

นายณัฐเกษม

5

นางสาวณัฐชญา

นายธนกร

นางสาวณัฏฐภัสสร

นางสาวฐิติวัลค์

นายตรี

นางสาวพรธิณีย์

นายธารินทร์

นายดนัย

6

นางสาวณัฐนิช อิน. นางสาวนลินรัตน์

นางสาวธนัชญา

นางสาวธนาภรณ์

นายทิวทัศน์

นายมานพ

นางสาวนฐกมล

นางสาวนภัสกร

7

นายปริญญา

นางสาวปิ่น

นางสาวนุสบา

นางสาวบัณฑิตา

นางสาวธวัลพร

นางสาวเมธินี

นางสาวปรัณส์ญา

นางสาวนฤภร

8

นายพลกฤษณ์

นางสาวภรณ์รวี

นางสาวปิยนุช

นางสาวปิยพร

นางสาวปิยภรณ์

นางสาววิลาสินี

นางสาวพรรณภรณ์

นางสาวปริชญา

9

นายพีรพัฒน์

นางสาวเมธิตา

นางสาวพัณณิตา

นางสาวพันธ์ชนก

นางสาวเปมิกา

นางสาวสิริวรรณ

นายพีรภาส

นางสาวพรรษพร

10

นางสาวเพียงตะวัน

นางสาวรวิภัทร

นายรุ่งโรจน์

นางสาวภัทราพร

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์

นางสาวสุพิชชา

นางสาวศรินทร์

นางสาวพีรยา

11

นางสาวรดามณี

นายวรินทร์

นางสาวศศิพิมพ์

นางสาวศิริพร

นายภาสพงศ์

นายอนุรักษ์

นางสาวสุกัญญา

นางสาวยุวภา

12

นางสาวศุภกานต์

นางสาวสวนีย์

นายสหธง

นางสาวสิตาภา

นายวรัตม์

นางสาวอารียา

นางสาวหทัยภัทร

นายศักดินนท์

นายหฤษฎ์

นางสาวอนุชธิดา

นางสาวอินทิรา

นางสาวสุชาวดี

13

กลุ่ม B1

กลุ่ม B2

กลุ่ม C1

กลุ่ม C2

กลุ่ม D1

กลุ่ม D2

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิย. 2560

