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ตารางคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 6  ประจ าปีการศกึษา 2560 
  

วันท่ีฝึกปฎบิัติงาน A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

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

17 มิ.ย. – 23 มิ.ย. ดูงานทันตกรรมโรงพยาบาล หยุด 

24 มิ.ย. – 30 มิ.ย. หยุด ดูงานทันตกรรมโรงพยาบาล 

5 ก.ค. – 3 ส.ค. 
(33 ครั้ง) 

ORTHO SURG  

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

 

 

COMPREHENSIVE + EMER + BRIDGE 4 ส.ค. – 31 ส.ค. 
(31 ครั้ง) 

SURG ORTHO 

1 ก.ย.– 25 ก.ย.  
(31 ครั้ง) 

 

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

ORTHO SURG 

26 ก.ย. – 25 ต.ค.  
(33 ครั้ง) 

SURG ORTHO 

27 ต.ค. – 31 ต.ค. สอบกลางป ี

 1 พ.ย. –  8 ธ.ค. ฝึกปฏิบัติงานชุมชน  (DCOM 603) 

12 ธ.ค. –  16 ม.ค. 
(32 ครั้ง, หยุดเตรียมสอบ) 

COMPREHENSIVE + EMER + BRIDGE 

ORTHO SURG 

PEDO (3) , ORAL MED+TMD (1) 
17 ม.ค. – 13 ก.พ. 

(34 ครั้ง, OSCE) 
SURG ORTHO 

14 ก.พ. – 12 มี.ค. 
(32 ครั้ง) 

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

ORTHO SURG 

13 มี.ค. –  5 เม.ย. 
(32 ครั้ง) 

SURG ORTHO 
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 7 เม.ย. –  11 เม.ย. สอบปลายป ี

12 เม.ย. – 26 เม.ย. การเรียนการสอนวิชาชีพเลอืก 

 

หมายเหตุ  : 1.  นักศกึษาท่ีเข้าฝึกปฏบัิตงิานในคลนิกิของกลุ่ม Pedo, Oral Med+TMD  จะแบ่งกลุม่เข้าคร้ังละ ¼ ของกลุม่ใหญ่ประมาณ 7-8 คน เพื่อท างาน Oral Med และ TMD 

    2.  นักศึกษาที่เข้าฝึกปฏบัิตงิานในคลนิกิของกลุ่ม  Comprehensive + Emergency + Bridge จะตอ้งแบ่งนักศกึษาเขาท างาน Emergency    ครัง้ละ 7-8 คน      

    3.  วันหยุดเพื่อเตรียมสอบขึน้ทะเบียนของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 6   (หยุดบรรยายและปฏบัิตงิานคลินิก)         จันทร์ท่ี 8  – ศุกร์ท่ี 12 มกราคม  2560 
    

 

     

     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 นางสาวปฐมาภรณ์ นางสาวปริณดา นางสาวณัฐณิชา นางสาววชิุดา นางสาวมณฑติา นางสาวภคัจิรา นางสาวธัญชนก นายปรินทร

2 นางสาวกชกร นายปณัณธร นางสาวณัฐนารี นางสาววภิาวี นางสาวชฎามาศ นางสาวภทัรมน นางสาวธันย์ชนก นางสาวสทุธปิระภา

3 นางสาวกมลชนก นางสาวปณัณพร นางสาวณัฐนชิ  จริ. นายววิรรธน์ นางสาวชนกนนัท์ นางสาวภทัรสดุา นางสาวธารดา นายสทุธภิทัร

4 นายกวนิ นายพงศธร นางสาวณัฐภทัร นางสาวศรีสชันา นางสาวชนมน์ฐัฌา นางสาวมยุรี นายธรีภทัร นางสาวสพุชิญา

5 นายกอ้งพล นายพงษส์ทิธิ์ นางสาวณิชกานต ์ จา. นายศรุจ นางสาวชมชนก นางสาวมญัชุพร นายนนทพัทธ์ นางสาวสภุทัชา

6 นายกนัตพัฒน์ นายพรรษา นางสาวณิชกานต ์ ศรี. นางสาวศริินภา นายชัยธวัช นายเมธัส นางสาวนฏัฐิดา นางสาวสภุางค์

7 นายกติตคิณุ นางสาวพลอยไพลนิ นางสาวตณิณา นายศวิกร นางสาวชุดา นางสาวเมยานี นางสาวนชิาภา นางสาวสวุชิญา

8 นางสาวกลุยา นายพัทรพล นายทศพร นายศภุณัฐ นางสาวญาณิศา นางสาวรชยา นางสาวบงกช นางสาวเสาวณีย์

9 นายเกยีรตศิกัดิ์ นายพริิยะ นางสาวธนญัญา นายสรณ์สริิ นางสาวณภทัร  กฎุี. นายรัฐธนนัท์ นายปฐวี นายอธปิตัย์

10 นายคณุากร นายพรีณัฐ นายธนทั นางสาวสรรุจี นางสาวณภทัร  โต. นายลภน นางสาวประทานพร นายอธยุิต

11 นางสาวธมลวรรณ นางสาวภคมน นายธนาคาร นางสาวสจุิตตาภา นายณภทัร  ศภุ. นายวงศกร นายประพัฒนพ์งศ์ นายอภสิทิธิ์

12 นางสาวจณิสตา นายวโรดม นางสาวปรัชนนัท์ นางสาวอัญญาต์ นายปริญญา นายอทิธวิัฒน์ นางสาววรลกัษณ์

ขอ้มูล ณ วันท่ี 12 มิย. 2560

รำยชือ่นกัศึกษำทันตแพทย์ชัน้ปท่ีี 6 ท่ีเข้ำฝึกปฏบิัติงำนในคลินกิ ปกีำรศึกษำ 2560
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