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กําหนดการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย  ประจําปการศึกษา  2561     
“วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณนักศึกษา” 

  ในวันเสารท่ี  27 ตุลาคม 2561 
ณ หองประชุมสุณีรัตน เอ่ียมละมัย ช้ัน 2  อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล       

                                        คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน                       
เวลา กิจกรรม 

08.00 - 08.40   น. นักศึกษา/ หนวยงาน ลงทะเบียน บริเวณหนาหองประชุม 
08.40 – 09.00  น. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กลาว

ตอนรับสถานประกอบการ / หนวยงาน และกลาวเปดโครงการ      
การนําเสนอขอมูลของสถานประกอบการ   

09.00 – 09.10  น. โรงพยาบาลสัตวศิริราษฏรพังงา    จ.พังงา 
09.10 – 09.20  น. โรงพยาบาลสัตว ก.เฉลิมพระเกียรติ      
09.20 – 09.30  น. โรงพยาบาลสัตวรัตนาธิเบศร เซ็นเตอร    นนทบุรี 
09.30 – 09.40  น. โรงพยาบาลสัตวอุมรักสุพรรณบุรี  
09.40 – 09.50  น.  โรงพยาบาลสัตวโปรเวทจันทบุรี   
09.50 – 10.00  น. โรงพยาบาลสัตวบานแกว จันทบุรี    
10.00 – 10.10  น. โรงพยาบาลสัตวภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนลเพ็ทแครเซ็นเตอร จ.ภูเก็ต 
10.10 – 10.20  น. โรงพยาบาลสัตวในเครือเอราวัณลพบุรี     จ.ลพบุร ี
10.20 – 10.30  น. โรงพยาบาลสัตวฟลกูด   จ.ชลบุรี    
10.30 – 10.40  น โรงพยาบาลสัตวรณชัย    จ. นครพนม     
10.40 – 10.50  น. บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) 
10.50 – 11.00  น. บริษัท ฮูเวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด    
11.00 – 11.10  น. โรงพยาบาลสัตวโปรเวทสุรินทร 
11.10 – 11.20  น. โรงพยาบาลสัตวสมุทรสงคราม/ดําเนินสะดวก/อัมพวา 

 จ.สมุทรสงคราม      
11.20 – 11.30  น. บริษัท เบทาโกร  จํากัด (มหาชน)  
11.30 – 11.40  น. บริษัท ควอลิตี้เวทโซลูชั่นแอนดดีแวลล็อปเมนท จํากัด   
11.40 – 11.50  น. บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) 
11.50 – 12.00  น. โรงพยาบาลสัตวกรุงศรี  จ.อยุธยา  
12.00-12.10 น. โรงพยาบาลสัตวเลี่ยงพรีเมียร  กรุงเทพฯ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

13.00 – 16.30 น. นักศึกษาแบงกลุมพบผูประกอบการเพ่ือรับฟงรายละเอียดการ
ฝกสหกิจและคัดเลือกหนวยงาน 
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สถานท่ีจัดการสัมภาษณ 
ชื่อหองอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล สถานประกอบการ 

หองหองประชุมสุณีรัตน   ชั้น 2    โรงพยาบาลสัตวกรุงศร ี จ.อยุธยา 
หองประชุมสุณีรัตน       ชั้น 2   โรงพยาบาลสัตวภูเก็ต อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ทแครเซ็นเตอร   
หองประชุมสุณีรัตน       ชั้น 2   โรงพยาบาลสัตวสุโขทัย  (ไมนําเสนอ) 
หองประชุมสุณีรัตน       ชั้น 2   โรงพยาบาลสัตว ฟลกูด   จ.ชลบุรี 
หองประชุมสุณีรัตน       ชั้น 2   โรงพยาบาลสัตวศิริราษฏรพังงา 
หองประชุมสุณีรัตน       ชั้น 2   บริษัท ควอลิตี้เวทโซลูชั่น แอนดดีเวลลอปเมนท จํากัด  
หองประชุมสุณีรัตน        ชั้น 2 โรงพยาบาลสัตวหมอสุพจน    (ไมนําเสนอ) 
หอง  vm 1205          ชั้น 2 โรงพยาบาลสัตวในเครือเอราวัณ    จ.ลพบุร ี
หอง vm  1205          ชั้น 2  โรงพยาบาลสัตว สมุทรสงคราม   จ.สมุทรสงคราม 
หอง vm 1206           ชั้น 2  โรงพยาบาลสัตวรัตนาธิเบศรเซ็นเตอร นนทบุรี 
หอง VM 1206           ชั้น 2 โรงพยาบาลสัตวเลี้ยงพรีเมียร กรุงเทพฯ 
ช่ือหองอาคารพิเชฏฐ เหลืองทองคํา สถานประกอบการ 
หองราชสีห        ชั้น 1 โรงพยาบาลสัตวโปรเวท จันทบุรี   
หองราชสีห        ชั้น 1 โรงพยาบาล รณชัย  จ.นครพนม 
หอง VM  3103  ชั้น 1  โรงพยาบาลสัตว บานแกว จ.จันทบุรี 
หอง VM  3103  ชั้น 1  โรงพยาบาลสัตวอุมรัก จ.สุพรรณบุรี  
หอง VM 3104   ชั้น 1  โรงพยาบาลสัตว ก.เฉลิมพระเกียรติ 
หอง VM 3104   ชั้น 1  โรงพยาบาลสัตว โปรเวทสุรนิทร จ.สุรินทร 
หอง อาชาไนย    ชั้น 5  บริษัท ฮูเวฟารมา (ประเทศไทย) จํากัด 
หอง อาชาไนย   ชั้น 5  บริษัท เบทาโกร  จํากัด  (มหาชน) 
หอง อาชาไนย   ชั้น 5  บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
หอง อาชาไนย   ชั้น 5  บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)   
 
 
  
 


