A-1

บันทึกการเข้าฝึ กปฏิบตั งิ าน

บันทึกการฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6 รุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2563

แผ่ นที่ 1

นทพ. .................................................................................................................. รหัส...................................... กลุ่ม...............
ลาดับที่

วันที่

1

อ

8 ก.ย.63 บ่าย

2

พ

9 ก.ย.63 เช้า

3

พฤ 10 ก.ย.63 เช้า

4

พฤ 10 ก.ย.63 บ่าย

5

ศ 11 ก.ย.63 เช้า

6

ศ 11 ก.ย.63 บ่าย

7

จ 14 ก.ย.63 เช้า

8

อ 15 ก.ย.63 บ่าย

9

พ 16 ก.ย.63 เช้า

Main 6
Assist

Main 5

Em Compre Cr-Br

ระบุงาน

ลายเซ็ น อ.นิเทศ

ลายเซ็น จนท
คืน D.C.

10 พฤ 17 ก.ย.63 เช้า
11 พฤ 17 ก.ย.63 บ่าย
12

ศ 18 ก.ย.63 เช้า

13

ศ 18 ก.ย.63 บ่าย

14

จ 21 ก.ย.63 เช้า

15

อ 22 ก.ย.63 บ่าย

16

พ 23 ก.ย.63 เช้า

17 พฤ 24 ก.ย.63 เช้า
18 พฤ 24 ก.ย.63 บ่าย
19

ศ 25 ก.ย.63 เช้า

20

ศ 25 ก.ย.63 บ่าย

ลงปฏิบตั ิงานคลินกิ ทันตกรรมพร้ อมมูล ………. ครั้ง
ลงปฏิบตั ิงานคลินกิ การจัดการปัญหาเร่ งด่ วนทางทันตกรรม .......... ครั้ง
ช่ วยข้ างเก้ าอี้ .......... ครั้ง
ลา ............. ครั้ง
คะแนนที่ได้ ..............................
ลงปฏิบัติงานคลินิกครอบฟันและฟั นปลอมชนิดติดแน่ น ............. ครั้ง

หมายเหตุ
1. นทพ. ให้อาจารย์นิเทศเซ็นกากับก่อนลงปฏิบตั ิงาน
2. กรณี ขาด ถูกตัดคะแนนครั้งละ 1 เปอร์ เซ็นต์ จากคะแนนรวมทั้งหมดของกระบวนวิชา

......................................................
ลายเซ็นต์ อาจารย์ ที่ปรึกษา Case

A-1

บันทึกการเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน

บันทึกการฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6 รุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2563
แผ่ นที่ 2
นทพ. .................................................................................................................. รหัส...................................... กลุ่ม...............
ลาดับที่

วันที่

21

จ 28 ก.ย.63 เช้า

22

อ 29 ก.ย.63 บ่าย

23

พ 30 ก.ย.63 เช้า

Main 6
Assist

Main 5

ระบุงาน

Em Compre Cr-Br

ลายเซ็ น อ.นิเทศ

ลายเซ็น จนท
คืน D.C.

24 พฤ 1 ต.ค.63 เช้า
25 พฤ 1 ต.ค.63 บ่าย
26

ศ

2 ต.ค.63 เช้า

27

ศ

2 ต.ค.63 บ่าย

28

จ

5 ต.ค.63 เช้า

29

อ 6 ต.ค.63 บ่าย

30

พ

7 ต.ค.63 เช้า

31 พฤ 8 ต.ค.63 เช้า
32 พฤ 8 ต.ค.63 บ่าย
33

ศ

9 ต.ค.63 เช้า

34

ศ

9 ต.ค.63 บ่าย

35

จ 12 ต.ค.63 เช้า

36

พ 14 ต.ค.63 เช้า

37 พฤ 15 ต.ค.63 เช้า
38 พฤ 15 ต.ค.63 บ่าย
39

ศ 16 ต.ค.63 เช้า

40

ศ 16 ต.ค.63 บ่าย
ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ………. ครั้ง
ลงปฏิบัติงานคลินิกการจัดการปัญหาเร่ งด่วนทางทันตกรรม .......... ครั้ง
ช่ วยข้ างเก้าอี้ .......... ครั้ง

ลา ........... ครั้ง

คะแนนที่ได้ ..............................
ลงปฏิบัติงานคลินิกครอบฟันและฟั นปลอมชนิดติดแน่ น ............. ครั้ง

หมายเหตุ
1. นทพ. ให้อาจารย์นิเทศเซ็นกากับก่อนลงปฏิบตั ิงาน
2. กรณี ขาด ถูกตัดคะแนนครั้งละ 1 เปอร์ เซ็นต์ จากคะแนนรวมทั้งหมดของกระบวนวิชา

......................................................
ลายเซ็นต์ อาจารย์ ที่ปรึกษา Case

A-1

บันทึกการเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน

บันทึกการฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6 รุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2563

แผ่ นที่ 3

นทพ. .................................................................................................................. รหัส...................................... กลุ่ม...............
ลาดับที่

Main 6

วันที่
Assist

41

จ 19 ต.ค.63 เช้า

42

อ 20 ต.ค.63 บ่าย

Main 5

Em Compre Cr-Br

ระบุงาน

ลายเซ็ น อ.นิเทศ

ลายเซ็น จนท.
คืน D.C.

43 พฤ 22 ต.ค.63 เช้า
44 พฤ 22 ต.ค.63 บ่าย
45

จ 26 ต.ค.63 เช้า

46

อ 27 ต.ค.63 บ่าย

47

พ 28 ต.ค.63 เช้า

48 พฤ 29 ต.ค.63 เช้า
49 พฤ 29 ต.ค.63 บ่าย
50

ศ 30 ต.ค.63 เช้า

51

ศ 30 ต.ค.63 บ่าย

52

จ

2 พ.ย.63 เช้า

53

อ

3 พ.ย.63 บ่าย

54 พ 4 พ.ย.63 เช้า
55 พฤ 5 พ.ย.63 เช้า
56 พฤ 5 พ.ย.63 บ่าย
57

ศ

6 พ.ย.63 เช้า

58

ศ

6 พ.ย.63 บ่าย

59

จ

9 พ.ย.63 เช้า

60

อ 10 พ.ย.63 บ่าย
ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ………. ครั้ง
ลงปฏิบัติงานคลินิกการจัดการปัญหาเร่ งด่วนทางทันตกรรม .......... ครั้ง
ช่ วยข้ างเก้าอี้ .......... ครั้ง
ลา ........... ครั้ง
คะแนนที่ได้ ..............................
ลงปฏิบัติงานคลินิกครอบฟันและฟั นปลอมชนิดติดแน่ น ............. ครั้ง

หมายเหตุ
1. นทพ. ให้อาจารย์นิเทศเซ็นกากับก่อนลงปฏิบตั ิงาน
2. กรณี ขาด ถูกตัดคะแนนครั้งละ 0.5 เปอร์ เซ็นต์ จากคะแนนรวมทั้งหมดของกระบวนวิชา

........................................
ลายเซ็นต์ อาจารย์ ที่ปรึกษา Case

A-1

บันทึกการเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน

บันทึกการฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6 รุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2563

แผ่ นที่ 4

นทพ. .................................................................................................................. รหัส...................................... กลุ่ม...............
ลาดับที่

Main 6

วันที่
Assist

61

Main 5

ระบุงาน

Em Compre Cr-Br

ลายเซ็ น อ.นิเทศ

ลายเซ็น จนท.

พ 11 พ.ย.63 เช้า

62 พฤ 12 พ.ย.63 เช้า
63 พฤ 12 พ.ย.63 บ่าย
64

ศ 13 พ.ย.63 เช้า

65

ศ 13 พ.ย.63 บ่าย

66

จ 16 พ.ย.63 เช้า

67

อ 17 พ.ย.63 บ่าย

68

พ 18 พ.ย.63 เช้า

69 พฤ 19 พ.ย.63 เช้า
70 พฤ 19 พ.ย.63 บ่าย
71
72
73
74

ศ 20 พ.ย.63 เช้า

75

พ 25 พ.ย.63 เช้า

ศ 20 พ.ย.63 บ่าย
จ 23 พ.ย.63 เช้า
อ 24 พ.ย.63 บ่าย

76 พฤ 26 พ.ย.63 เช้า
77 พฤ 26 พ.ย.63 บ่าย
78

ศ 27 พ.ย.63 เช้า

79

ศ 27 พ.ย.63 บ่าย

80

จ 30 พ.ย.63 เช้า
ลงปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพร้ อมมูล ………. ครั้ง
ลงปฏิบัติงานคลินิกการจัดการปัญหาเร่ งด่วนทางทันตกรรม .......... ครั้ง
ช่ วยข้ างเก้าอี้ .......... ครั้ง

ลา ........... ครั้ง

คะแนนที่ได้ ..............................
ลงปฏิบัติงานคลินิกครอบฟันและฟั นปลอมชนิดติดแน่ น ............. ครั้ง

หมายเหตุ
1. นทพ. ให้อาจารย์นิเทศเซ็นกากับก่อนลงปฏิบตั ิงาน
2. กรณี ขาด ถูกตัดคะแนนครั้งละ 0.5 เปอร์ เซ็นต์ จากคะแนนรวมทั้งหมดของกระบวนวิชา

........................................
ลายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึ กษา Case

คืน D.C.

A-1

บันทึกการเข้ าฝึ กปฏิบัติงาน

บันทึกการฝึ กปฏิบตั ิงานนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 6 รุ่นที่ 1 ปี การศึกษา 2563

แผ่ นที่ 5

นทพ. .................................................................................................................. รหัส...................................... กลุ่ม...............
ลาดับที่

วันที่

81

อ

1 ธ.ค.63 บ่าย

82

พ

2 ธ.ค.63 เช้า

Main 6
Assist

Main 5

Em Compre Cr-Br

ระบุงาน

ลายเซ็ น อ.นิเทศ

ลายเซ็น จนท.
คืน D.C.

83 พฤ 3 ธ.ค.63 เช้า
84 พฤ 3 ธ.ค.63 บ่าย
85

ศ

4 ธ.ค.63 เช้า

86

ศ

4 ธ.ค.63 บ่าย

87

อ

8 ธ.ค.63 บ่าย

88

พ

9 ธ.ค.63 เช้า

89

ศ 11 ธ.ค.63 เช้า

90

ศ 11 ธ.ค.63 บ่าย

91

จ 14 ธ.ค.63 เช้า

92

อ 15 ธ.ค.63 บ่าย

93

พ 16 ธ.ค.63 เช้า

94 พฤ 17 ธ.ค.63 เช้า
95 พฤ 17 ธ.ค.63 บ่าย
96

ศ 18 ธ.ค.63 เช้า

97

ศ 18 ธ.ค.63 บ่าย

ลงปฏิบตั ิงานคลินกิ ทันตกรรมพร้ อมมูล ………. ครั้ง
ลงปฏิบตั ิงานคลินกิ การจัดการปัญหาเร่ งด่ วนทางทันตกรรม .......... ครั้ง
ช่ วยข้ างเก้ าอี้ .......... ครั้ง
ลา ........... ครั้ง
คะแนนที่ได้ ..............................
ลงปฏิบตั ิงานคลินกิ ครอบฟันและฟันปลอมชนิดติดแน่น ............. ครั้ง
หมายเหตุ
1. นทพ. ให้อาจารย์นิเทศเซ็นกากับก่อนลงปฏิบตั ิงาน
2. กรณี ขาด ถูกตัดคะแนนครั้งละ 0.5 เปอร์ เซ็นต์ จากคะแนนรวมทั้งหมดของกระบวนวิชา

........................................
ลายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึ กษาCase

