
ตารางคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 5  ประจ าปีการศกึษา 2560 
 

วันท่ีฝึกปฏิบัติงาน A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

7 ก.ค. – 11 ส.ค. 
(41 คร้ัง) 

 

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 
SURG + PROS 

 

ENDO + PERIO  

COMMUNE DIAG + X-RAY 

15 ส.ค. – 15 ก.ย.  
(41 คร้ัง) 

DIAG + X-RAY COMMUNE 

18 ก.ย. – 25 ต.ค. 
(41 คร้ัง) 

COMMUNE DIAG + X-RAY  

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 
SURG + PROS 

 

ENDO + PERIO 27 ต.ค. –  1 ธ.ค. 
(42 คร้ัง)  

DIAG + X-RAY COMMUNE 

 2 ธ.ค. – 12 ธ.ค. หยุดสอบกลางป ี

13 ธ.ค. – 18 ม.ค. 
(42 คร้ัง)  

ENDO + PERIO  

COMMUNE DIAG + X-RAY  

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 
SURG + PROS 

19 ม.ค. – 21 ก.พ. 
 (41 คร้ัง) 

DIAG + X-RAY COMMUNE 

22 ก.พ. – 26 มี.ค. 
(40 คร้ัง) 

SURG + PROS 
 

ENDO + PERIO 

COMMUNE DIAG + X-RAY  

RESTORE, PEDO, ORTHO 

 27 มี.ค. –  3 พ.ค. 
(42 คร้ัง) 

DIAG + X-RAY COMMUNE 

5 พ.ค. – 11 พ.ค. สอบปลายป ี

 

หมายเหตุ  : 1.  นักศกึษาท่ีเข้าฝึกปฏบัิตงิานในคลนิกิของกลุ่ม Resto., Pedo., Ortho.  ให้เข้าเรียน  Lab.Ortho.  ทุกวันจันทร์เชา้ และพฤหัสเช้า 

    2.  นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏบัิตงิานในคลนิกิของกลุ่ม  Diag + X-ray ให้เข้าเรียน  Com.  ทกุวันพุธเชา้ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 



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

1 นางสาวกรุณา นางสาวเกวลนิ นายเขตฟา้ นางสาวจันทร์จริา นายจริเดช นายเจตพล นายกฤษณ นางสาวกฤษณ์กมล

2 นางสาวกติมิา นายจริายุ นางสาวชนากานต์ นางสาวชญาณี นายชลบดี นายณัฐนนท์ นายชวลติ นางสาวชนพร

3 นายชัยวุฒิ นางสาวชนัดดา นางสาวชุลพีร นายชยุตพงศ์ นางสาวณัชชา  จรรย์. นายนนทพัฐษ์ นางสาวณัชชา  เรือน. นายชวนิ

4 นางสาวชนมส์ริิ นางสาวณัฐชา นางสาวณัฐณิชา เกตุ. นางสาวณัฐณิชา ทอง. นางสาวณัฐธร นางสาวพชิามญชุ ์ นางสาวทพิย์ชฎา นายณัฐเกษม

5 นางสาวณัฐชญา นายธนกร นางสาวณัฏฐภัสสร นางสาวฐิตวิัลค์ นายตรี นางสาวพรธณีิย์ นายธารินทร์ นายดนัย

6 นางสาวณัฐนชิ  อนิ. นางสาวนลนิรัตน์ นางสาวธนัชญา นางสาวธนาภรณ์ นายทวิทัศน์ นายมานพ นางสาวนฐกมล นางสาวนภัสกร

7 นายปริญญา นางสาวปิ่น นางสาวนุสบา นางสาวบัณฑติา นางสาวธวัลพร นางสาวเมธนิี นางสาวปรัณสญ์า นางสาวนฤภร

8 นายพลกฤษณ์ นางสาวภรณ์รวี นางสาวปยินุช นางสาวปยิพร นางสาวปยิภรณ์ นางสาววลิาสนิี นางสาวพรรณภรณ์ นางสาวปริชญา

9 นายพรีพัฒน์ นางสาวเมธติา นางสาวพัณณิตา นางสาวพันธช์นก นางสาวเปมกิา นางสาวสริิวรรณ นายพรีภาส นางสาวพรรษพร

10 นางสาวเพยีงตะวัน นางสาวรวภิัทร นายรุ่งโรจน์ นางสาวภัทราพร นางสาวพมิพพ์สิุทธิ์ นางสาวสุพชิชา นางสาวศรินทร์ นางสาวพรียา

11 นางสาวรดามณี นายวรินทร์ นางสาวศศพิมิพ์ นางสาวศริิพร นายภาสพงศ์ นายอนุรักษ์ นางสาวสุกัญญา นางสาวยุวภา

12 นางสาวศุภกานต์ นางสาวสวนย์ี นายสหธง นางสาวสติาภา นายวรัตม์ นางสาวอารียา นางสาวหทัยภัทร นายศักดนินท์

13 นายหฤษฎ์ นางสาวอนุชธดิา นางสาวอนิทริา นางสาวสุชาวดี

รำยชื่อนักศึกษำทันตแพทย์ชั้นปท่ีี 5 ท่ีเข้ำฝึกปฏบิัติงำนในคลนิกิ ปกีำรศกึษำ 2560

ขอ้มูล ณ วันท่ี 12 มิย. 2560
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