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ขาวกิจกรรม

โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน ปดทําการชั่วคราว
แจงรายชือ่ ผูที่จะไปรวมถวายพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญฟงการบรรยาย เรื่อง O-NET และ A-NET ที่จัดโดยกองบริการการศึกษา
ทุนรัฐบาลญี่ปุน หลักสูตร Research on Veterinary Technology II
แนะนําบุคลากรใหม
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ปดทําการชั่วคราว
เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จัดสัมมนาประจําป นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ ดังนั้นจึงขอปดทําการชั่วคราว ในวันเสารที่ 22 ถึงวันจันทรที่ 24 ตุลาคม 2548 เปนเวลา 3 วัน
* หากมีสัตวปวยฉุกเฉิน หรือกรณีเรงดวน โปรดติดตอ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ
โทรศัพท 032-389295.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ แจงรายชือ่ ผูที่จะไปรวมถวายพระกฐินพระราชทาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน
2548 โดยจัดรถบัส 2 คัน ไปรวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน รถออกหนาอาคารชูชาติ กําภู เวลา 9.00 น.
จึงขอให ภ าควิช า และหนว ยงาน แจ ง รายชื่อ บุค ลากรที่ ป ระสงค จ ะเดิน ทางไปกับ ส วนกลาง มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน ไดที่ งานธุรการกําแพงแสน ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2548.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ขอเชิญฟงบรรยายของกองบริการการศึกษา
ขอเชิญเขารวมฟงการบรรยาย ในโครงการเผยแพรความรูแกอาจารยแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 6 เรื่อง “การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ( Ordinary Nationnal Education Test และ Advanced Nationnal Educational Test)” เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับระบบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อใหนักเรียนไดรับทราบแนวขอสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
และเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ หลักสูตร สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12.00-16.00 น. ณ
หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

อานตอหนา 2
1

☺ ทุนรัฐบาลญี่ปุน หลักสูตร Research on Veterinary Technology II
รัฐบาลญี่ปุนเสนอทุนใหแกรัฐบาลไทย เพื่อเสนอชื่อผูสมัครรับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปรับการฝกอบรม หลักสูตร Research on
Veterinary Technology II ระหวางวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2549 ณ ประเทศญี่ปุน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอชื่อผูสมัครรับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 1 คน โดยสําเนาแจงสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พรอมทั้งสงแบบพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับผูสมัครรับทุน (แบบพิมพทุน 1) ที่ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2
นิ้ว จํานวน 1 รูป ไปยังฝายดําเนินงานดานทุน 1 กองดําเนินการดานทุน สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ โทรศัพท 0-2280-39890 โทรสาร 02-281-0385 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2548 และใหผูไดรับการเสนอชื่อ เขารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
ณ สถาบันการตางประเทศ เวลา 8.45 น.
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ แนะนําบุคลากรใหม
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
วัน/เดือน/ป (เกิด)
เลขประจําตัวประชาชน
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นายกัมปนาท จันทโชติ
คนงาน
ปวช. (เกษตรกรรม)
24 พฤศจิกายน 2518
3-7302-00568-58-1
หนวยงานสัตวทดลอง กําแพงแสน
1 ตุลาคม 2548

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
วุฒิ
วัน/เดือน/ป (เกิด)
เลขประจําตัวประชาชน
สังกัด
เริ่มปฏิบัติงาน

นางสาวนิภาวรรณ มั่นคง
พนักงานสถิติ
ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
7 มกราคม 2528
1-7099-00087-79-0
โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
6 ตุลาคม 2548

ขอมูลจาก : งานการเจาหนาที่

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Enzymology = วิทยาเอนไซม
จากศัพทแพทยศาสตร อังกฤษ -ไทย, ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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