จัดทําโดย...งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยฯ กําแพงแสน
โทร. 034-351901-3 โทรสาร 034-351405 สายใน 3450-52 E-mail:fvetarth@ku.ac.th

ปที่ 2 ฉบับที่ 11/2549 วันที่ 28 มีนาคม 2549

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม

ขาวกิจกรรม

วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของหนวยงานโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
บรรยายใหกับหนวยงานเอกชน
ขอมูลการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
ขอเชิญรวมงานสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2549
คําศัพทประจําสัปดาห
ปฏิทินขาวประจําสัปดาห

☺ วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ ของหนวยงานโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
ขอเชิญบุคลากรทุกทานรวมโครงการ วันแหงการสรางสัมมาทิฐิของหนวยงานโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ
วาดวยเรื่อง "มองหลายมุม" โดยวิทยากร...ผศ.ดร.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน,ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ, อ.ดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร วันศุกรที่ 21 เมษายน 2549
เวลา 13.00-14.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ

☺ บรรยายใหกับหนวยงานเอกชน
อ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม บรรยายพิเศษใหกับพนักงานบริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัล เฮ็ลธ จํากัด วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 ณ หองประชุม
1-139 อาคารพรีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.
ขอมูลจาก : ทีมวิชาการ “หมอหมู” เกษตรศาสตร

☺ ขอมูลการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
ลําดับ

รายชื่อนักกรีฑา คณะสัตวแพทยศาสตร ทีมชาย สีฟา รุนอายุ 36 ป ขึ้นไป แขงขันกรีฑาวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น.
รายการ
ชือ่ -นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7

100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
800 เมตร
1,500 เมตร
5x80 เมตร
8x50 เมตร

8
9
10
11
12
13

4x100 เมตร
4x400 เมตร
พุงแหลน
ทุมน้ําหนัก
ขวางจักร
กระโดดไกล

ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง
คุณกรไชย กรแกวรัตน
คุณกรไชย กรแกวรัตน
คุณนิธิศ สุขหงษ
คุณสุขสันต ฉ่ําสิงห
คุณวิทย เลิศแสง, คุณทองใบ พิมสาร, คุณสุรพงษ เปาเลี้ยง, คุณเกรียงศักดิ์ กลิ่นขจร, คุณสมพงษ บันลือพงษพันธ
คุณสุขสันต ฉ่ําสิงห, คุณนิธิศ สุขหงษคุณวิทย เลิศแสง, คุณทองใบ พิมสาร, คุณสุรพงษ เปาเลี้ยง, คุณเกรียงศักดิ์ กลิน่ ขจร
, คุณวิชัย สุขพันธ, คุณกรไชย กรแกวรัตน
คุณสุขสันต ฉ่ําสิงห, คุณนิธิศ สุขหงษ, คุณเกรียงศักดิ์ กลิ่นขจร, คุณวิชัย สุขพันธ
คุณวิทย เลิศแสง, คุณทองใบ พิมสาร, คุณสุรพงษ เปาเลี้ยง, คุณวิชัย สุขพันธ
คุณสมยศ กานขุนทด
คุณสมยศ กานขุนทด
คุณสมยศ กานขุนทด
ผศ.น.สพ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง
อานตอหนา 2 &&&
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ลําดับ

รายชื่อนักกรีฑา คณะสัตวแพทยศาสตร ทีมชาย สีฟา รุนอายุไมเกิน 35 ป
รายการ
ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6

100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
800 เมตร
1,500 เมตร
5x80 เมตร

7

8x50 เมตร

8
9
10
11
12
13

4x100 เมตร
4x400 เมตร
พุงแหลน
ทุมน้ําหนัก
ขวางจักร
กระโดดไกล

อ.น.สพ.นิกร ทองทิพย
คุณนิทัศน สวัสดี
คุณนิทัศน สวัสดี
อ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน
อ.น.สพ.รุงโรจน แจมอน
น.สพ.วิเชียร นวสกุลจินดา, อ.น.สพ.รุงโรจน แจมอน, อ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน, น.สพ.ฐิติภัทร พิทักษนที,
น.สพ.อิทธิรัตน ชายสงค
อ.น.สพ.สมเกียรติ พันธธรรม, อ.น.สพ.พรชัย สัญฐิติเสรี, น.สพ.วิเชียร นวสกุลจินดา, อ.น.สพ.รุงโรจน แจมอน, อ.น.สพ.
อลงกต บุญสูงเนิน, น.สพ.ฐิติภัทร พิทักษนที,น.สพ.อิทธิรัตน ชายสงค
อ.น.สพ.สมเกียรติ พันธธรรม, น.สพ.วิเชียร นวสกุลจินดา, น.สพ.ณัฐพล เมืองทอง, อ.น.สพ.นิกร ทองทิพย
น.สพ.ฐิติภัทร พิทักษนที, น.สพ.อิทธิรัตน ชายสงค, อ.น.สพ.นิกร ทองทิพย, คุณประกรณ จาละ
อ.น.สพ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ
น.สพ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
น.สพ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
อ.น.สพ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ

ขอมูลจาก : คุณสุทธิษา เหลาเปยม

ผลการแขงขันกีฬาของคณะสัตวแพทยศาสตร (ทีมสีฟา )
ลําดับที่
ประเภทกีฬา
รางวัลที่ได
1
เปตองหญิงคู
ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง
2
เปตองหญิง 3 คน
ชนะเลิศที่ 1 เหรียญทอง
3
เปตองทีมชาย 3 คน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
4
แบดมินตันทีม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
5
เทเบิลเทนนิสทีมชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
6
ฟุตบอลชาย 7 คน
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
แผนผังที่นั่งบนอัฒจรรยของกองเชียรแตละหนวยงาน ในงานเปด-ปด กีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 ( * ตําแหนงของคณะสัตวแพทยศาสตร)

*
*
*

อานตอหนา 3 &&&
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ขอเชิญรวมพิธีเปด-ปดงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรรวมพิธีเปด-ปดงานกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549 และใสเสื้อทีมสีฟาหมน วันศุกร
ที่ 31 มีนาคม 2549 ณ สนามกีฬากลาง อยาลืม ! มาพรอมกันที่หนาอาคารพรีคลินิก เวลา 8.00 น.
ขอมูลจาก : คุณสุจิต ลิ้มทองสุข

☺ ขอเชิญรวมงานสืบสานประเพณีสงกรานต ประจําป 2549
ขอเชิญอาจารยและบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร ทุกทานรวมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2549
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549
9.00 น.

10.00 น.
12.00 น.

13.00 น.

14.00 น.
15.00 น.

กําหนดการ
กระบวนแหอัญเชิญพระพุทธรูปประจําวิทยาเขตกําแพงแสน
เริ่มเดินทางออกจากหนาเสาธงอาคารชุชาติ กําภู
กระบวนแหของ คณะ, สถาบัน, สํานัก เตรียมพรอมประจําจุด
นัดหมายบริเวณโดยรอบสระพระพิรุณ
พรอมจะเขาตอทายกระบวนแหพระพุทธรูปประจําวิทยาเขต
พิธีสงฆ
ประกวดกอพระเจดียทราย
รับประทานอาหารรวมกัน
ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล นางสงกรานต,
กระบวนแหจากคณะ สถาบัน สํานัก, พระเจดีย
สรงน้ําพระพุทธรูปประจําวิทยาเขตกําแพงแสน
สรงน้ําพระพิรุณ
รดน้ําดําหัวขอพรผูอาวุโสและผูบริหาร
การละเลนไทย และเกมสสรางความสัมพันธ เชนการแขงขัน
เลนสะบา, เดินกะลา, พายเรือยาง, ปดตาตีหมอ, เตะปบ
ปดงาน

รายละเอียดการประกวดนางสงกรานต
เกณฑการตัดสิน
-ความสวยงามของขบวนแหนางสงกรานต 25 คะแนน
-ความพรอมเพรียง 25 คะแนน
-ความสนุกสนาน 25 คะแนน
-จํานวนผูเขารวมขบวน 25 คน
รางวัลมี 3 ประเภท
-รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
-รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

รายละเอียดการประกวดกอพระเจดียทราย
1.ขนาดฐานกวางไมเกิน 1x1 เมตร
2.สามารถอธิบายความหมายของเจดียท ราย
3.มีความสวยงาม และความคิดสรางสรรค

ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

 คําศัพทประจําสัปดาห :
HA= Hospital Accreditaion (อานวา- ฮัสพิทอล แอคเครดิเอชั่น)
หมายถึง การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห

อานตอหนา 4 &&&
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งานประชาสัมพันธ คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351901-3 ตอ 1102, 1118

ประจําสัปดาห : 3-7 เมษายน 2549
วัน/เวลา
วันพุธที่ 5 เมษายน 2549
เวลา 13.00-17.00 น.

เรื่อง
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สําหรับเด็กและเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 60 คน

สถานที่
หองเรียนแลป
ปฏิบัติการ 4-214

ผูเกี่ยวของ
อ.น.สพ.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

4

