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

วิสัยทัศน : วิชาการยอดเยี่ยม เปย มคุณธรรม ชี้นาํ สังคม
ฉลองสิรริ าชสมบัติ
ครบรอบ 60 ป
ิ

ปที่ 2 ฉบับที่ 40/2549 วันที่ 26 ธันวาคม 2549

ขอเชิญรวมโครงการ “ผูบริหารพบบุคลากร”
ขอเชิญรวมงานเลี้ยงขอบคุณ ประจําป 2550
ขอเชิญรวมงานเลี้ยงขอบคุณผูใหการสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาเขตกําแพงแสน
ขอเชิญรวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะฯ และงานเลีย้ งสังสรรค เนื่องในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2550
ขอเชิญ รวมงาน “ขอบคุณบุคลากร” ของวิทยาเขตบางเขน
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน งดใหบริการรักษาสัตว ในชวงวันปใหม
ขาวทุนการศึกษาตางประเทศ
ทําบุญโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
ทําบุญโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ ขอเชิญรวมโครงการ “ผูบริหารพบบุคลากร”
ขอเชิญ อาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมโครงการ “ผูบริหารพบบุคลากร” วันจันทรที่ 8 มกราคม 2550 เวลา 15.00-16.30 น. ณ
หองสัมมนา 2-116 อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอเชิญรวมงานเลี้ยงขอบคุณและสังสรรค ประจําป 2550
ขอเชิญ อาจารย บุคลากรและนิสิต ทุกทานรวมงานเลี้ยงขอบคุณและสังสรรค ประจําป 2550 ในวันจันทรที่ 8 มกราคม 2550 ณ ระหวาง
อาคารพรีคลินิกและอาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยมีกําหนดการดังนี้
เวลา 18.00-18.30 น.
ลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงขอบคุณและสังสรรค ประจําป 2550
18.30 น.เปนตนไป
รับประทานอาหารรวมกัน (โตะจีน)
19.00-19.45 น.
รองคณบดีกําแพงแสน กลาวเปดงานและอวยพรสวัสดีปใหม
ชมภาพกิจกรรมในรอบป พ.ศ. 2549
19.45-20.00 น.
-พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “รางวัลคุณครูทองคํา ป 2549”
20.00-20.30 น.
-พิธีมอบประกาศนียบัตร “บุคคลแหงป 2549”
-การแสดงของบุคลากรและนิสิต
20.30 น. เปนตนไป
รื่นเริงตามอัธยาศัย และจับฉลากของรางวัลพิเศษ
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

☺ ขอเชิญรวมงานเลี้ยงขอบคุณผูใหการสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาเขตกําแพงแสน
ขอเชิญ อาจารย และบุคลากรทุกทาน รวมงานเลี้ยงขอบคุณผูใหการสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาเขตกําแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ 28
ธันวาคม 2549 ตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ ลานเอนกประสงค อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน
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☺ ขอเชิญรวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะฯ และงานเลี้ยงสังสรรค เนื่องในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2550

ขอมูลจาก : ประชาสัมพันธ สพ. บางเขน

☺ ขอเชิญ รวมงาน “ขอบคุณบุคลากร” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ขอเชิญ อาจารยและบุคลากรทุกทาน รวมงาน “ขอบคุณบุคลากร” ในวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 17.00-21.00 น. ภายในงาน
ประกอบดวยกิจการรม พิธีมอลโลเชิดชูเกียรติแกบุคลากร พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม พบของรางวัล
สรอยคอทองคํา และอื่นๆ มากมาย
ขอมูลจาก : งานประชาสัมพันธ มก.
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☺ โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน งดใหบริการรักษาสัตว ในชวงวันปใหม
เพื่อเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และไดรวมกิจกรรมภายในครอบครัวในโอกาสวันขึ้นปใหม โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
จึงของดใหบริการรักษาสัตว ในวันเสารที่ 30 ธันวาคม 2549 – วันจันทร 1 มกราคม 2550 เปนเวลา 3 วัน และจะเปดใหบริการรักษาสัตวตามปกติ
ในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2550.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ ขาวทุนการศึกษาตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดรับแจงจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทยวา รัฐบาลออสเตรียจะเสนอใหทุน
North-South-Dialogue Scholarship Programme โดยผูที่สนใจสามารถสมัครรับทุนผานสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจําประเทศไทย เลขที่
44 ซอยนันทาสาธร 1 กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 หรือดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต http://www.oead.ac.at สาขาวิชาที่ใหทุน
วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิทยาศาสตรเทคนิคการแพทย การเกษตรและวนศาสตร สัตวแพทย สังคมศาสตร นิติศาสตรและเศรษฐศาสตร (ไมรวม
มนุษยศาสตร ศาสนศาสตรและศิลปะ)
ขอมูลจาก : งานสารบรรณ

☺ ทําบุญโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน จัดงานทําบุญเลี้ยงพระเพล เมื่อวันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2549 ที่ผานมา ณ ลานเอนกประสงค อาคาร
โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

☺ ทําบุญโรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ
ขอเชิญอาจารย บุคลากร ทุกทาน รวมงานทําบุญเลี้ยงพระเพลของ โรงพยาบาลสัตว มก. หนองโพ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2550 ที่
ผานมา ณ ลานเอนกประสงค อาคารโรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน.
ขอมูลจาก : โรงพยาบาลสัตว มก. กําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :

Celebrate อานวา เซลเลเบรท แปลวา เฉลิมฉลอง, ประกาศ, สรรเสริญ
Celebration อานวา เซลเลเบรชั่น แปลวา การฉลอง, งานเฉลิมฉลอง

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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