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ตารางคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ฝึกปฎิบัติงาน

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

16 มิ.ย. Orientate ทันตกรรมโรงพยาบาล และ 3 ก.ค. สรุปการดูงานทันตกรรมโรงพยาบาล

16 มิ.ย. และ 3 ก.ค.
17 มิ.ย. – 23 มิ.ย.

ดูงานทันตกรรมโรงพยาบาล

หยุด

24 มิ.ย. – 30 มิ.ย.

หยุด

ดูงานทันตกรรมโรงพยาบาล

5 ก.ค. – 3 ส.ค.

ORTHO

SURG

(33 ครั้ง)

4 ส.ค. – 31 ส.ค.

D2

PEDO (3) , ORAL MED+TMD (1)
SURG

ORTHO

COMPREHENSIVE + EMER + BRIDGE

(31 ครั้ง)

1 ก.ย.– 25 ก.ย.
(31 ครั้ง)

26 ก.ย. – 25 ต.ค.

ORTHO

SURG

SURG

ORTHO

PEDO (3) , ORAL MED+TMD (1)

(33 ครั้ง)

27 ต.ค. – 31 ต.ค.

สอบกลางปี

1 พ.ย. – 8 ธ.ค.

ฝึกปฏิบัติงานชุมชน (DCOM 603)

12 ธ.ค. – 16 ม.ค.

ORTHO

SURG

SURG

ORTHO

(32 ครั้ง, หยุดเตรียมสอบ)

17 ม.ค. – 13 ก.พ.
(34 ครั้ง, OSCE)

14 ก.พ. – 12 มี.ค.
(32 ครั้ง)

13 มี.ค. – 5 เม.ย.
(32 ครั้ง)

COMPREHENSIVE + EMER + BRIDGE
PEDO (3) , ORAL MED+TMD (1)

PEDO (3) , ORAL MED+TMD (1)
ORTHO

SURG

SURG

ORTHO
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7 เม.ย. – 11 เม.ย.

สอบปลายปี

12 เม.ย. – 26 เม.ย.

การเรียนการสอนวิชาชีพเลือก

หมายเหตุ :

1. นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ ของกลุ่ม Pedo, Oral Med+TMD จะแบ่งกลุม่ เข้าครั้งละ ¼ ของกลุม่ ใหญ่ประมาณ 7-8 คน เพื่อทางาน Oral Med และ TMD
2. นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ ของกลุ่ม Comprehensive + Emergency + Bridge จะต้องแบ่งนักศึกษาเขาทางาน Emergency ครัง้ ละ 7-8 คน
3. วันหยุดเพื่อเตรียมสอบขึน้ ทะเบียนของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 6 (หยุดบรรยายและปฏิบัตงิ านคลินิก)
จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รำยชือ่ นักศึกษำทันตแพทย์ชนั้ ปีที่ 6 ที่เข้ำฝึกปฏิบัติงำนในคลินกิ ปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

กลุ่ม A1

กลุ่ม A2

กลุ่ม B1

1

นางสาวปฐมาภรณ์ นางสาวปริณดา

นางสาวณัฐณิชา

นางสาววิชุดา

นางสาวมณฑิตา

นางสาวภัคจิรา

นางสาวธัญชนก

นายปรินทร

2

นางสาวกชกร

นางสาวณัฐนารี

นางสาววิภาวี

นางสาวชฎามาศ

นางสาวภัทรมน

นางสาวธันย์ชนก

นางสาวสุทธิประภา

3

นางสาวกมลชนก นางสาวปัณณพร

นางสาวณัฐนิช จริ.

นายวิวรรธน์

นางสาวชนกนันท์

นางสาวภัทรสุดา นางสาวธารดา

นายสุทธิภทั ร

4

นายกวิน

นายพงศธร

นางสาวณัฐภัทร

นางสาวศรีสชั นา

นางสาวชนม์นฐั ฌา

นางสาวมยุรี

นางสาวสุพิชญา

5

นายก้องพล

นายพงษ์สทิ ธิ์

นางสาวณิชกานต์ จา. นายศรุจ

นางสาวชมชนก

นางสาวมัญชุพร นายนนทพัทธ์

นางสาวสุภทั ชา

6
7
8

นายกันตพัฒน์
นายกิตติคณ
ุ
นางสาวกุลยา

นายพรรษา
นางสาวณิชกานต์ ศรี. นางสาวศิรินภา
นางสาวพลอยไพลิน นางสาวติณณา
นายศิวกร
นายพัทรพล
นายทศพร
นายศุภณัฐ

นายชัยธวัช
นางสาวชุดา
นางสาวญาณิศา

นายเมธัส
นางสาวเมยานี
นางสาวรชยา

นางสาวนัฏฐิดา
นางสาวนิชาภา
นางสาวบงกช

นางสาวสุภางค์
นางสาวสุวิชญา
นางสาวเสาวณีย์

9

นายเกียรติศกั ดิ์

นายพิริยะ

นางสาวณภัทร กุฎี. นายรัฐธนันท์

นายปฐวี

นายอธิปตั ย์

นายปัณณธร

นายพีรณัฐ
10 นายคุณากร
11 นางสาวธมลวรรณ นางสาวภคมน
12 นางสาวจณิสตา นายวโรดม

กลุ่ม B2

กลุ่ม C1

กลุ่ม C2

นางสาวธนัญญา

นายสรณ์สริ ิ

นายธนัท
นายธนาคาร
นางสาวปรัชนันท์

นางสาวสรรุจี
นางสาวณภัทร โต. นายลภน
นางสาวสุจิตตาภา นายณภัทร ศุภ.
นายวงศกร
นางสาวอัญญาต์ นายปริญญา
นายอิทธิวฒ
ั น์

กลุ่ม D1

นายธีรภัทร

กลุ่ม D2

นางสาวประทานพร นายอธิยุต
นายประพัฒน์พงศ์ นายอภิสทิ ธิ์
นางสาววรลักษณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิย. 2560

