
กําหนดการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2554 

วันที่  15 กันยายน 2554 

ณ หองประชุมช้ัน  2  อาคารเชิดชัยฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เวลา กิจกรรม 
08.00 -08.30   น. นักศึกษา  สถานประกอบการ และหนวยงาน ลงทะเบียน รับอาหารวาง 
08.30 – 08.40 น. รองฝายวิชาการ กลาวรายงานตอคณบดี ชี้แจงขั้นตอน และรายละเอียดของโครงการสห

กิจศึกษา ประจําปการศึกษา  2554 
08.40 – 09.00  น. คณบดีกลาวเปดงาน  และกลาวตอนรับหนวยงานที่เขารวม และใหโอวาทแกนักศึกษา ชั้น

ปที่  6  
09.00 – 09.10  น. บริษัท เบสทอะโกร คอมพาเนียน  จํากัด แนะนําบริษัทพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสาย

งานตางๆ แกนักศึกษา   
09.10 – 09.20  น. บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จํากัด แนะนําบริษัทพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงานตางๆ 

แกนักศึกษา 
09.20 – 09.30  น. บริษัทคารกิลลมีทส (ไทยแลนด) จํากัด แนะนําบริษัทพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
09.30 – 09.40  น. บริษัท โกลเดิน ไลน บิสซิเนส จํากัด แนะนําบริษัทพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
09.40 – 09.50  น. สํานักเทคนิกและวิชาการสัตวบก แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ

สายงานตางๆ แกนักศึกษา 
09.50 – 10.00  น. ฟารมโชคชัย แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงานตางๆ แก

นักศึกษา 
10.00 – 10.10  น. พัทยาสัตวแพทย แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสายงานตางๆ แก

นักศึกษา 
10.10 – 10.20  น. โรงพยาบาลสัตว ศ.เมืองเอก มี 3 สาขา แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรู

เก่ียวกับสายงานตางๆ แกนักศึกษา 
10.20 – 10.30  น. โรงพยาบาลสัตวคูบอน แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
10.30 – 10.40  น. โรงพยาบาลสัตวทองหลอ แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
10.40 – 10.50  น. โรงพยาบาลสัตวพิษณุโลก แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
10.50 – 11.00  น. โรงพยาบาลสัตวรัตนาธิเบศร แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสาย

งานตางๆ แกนักศึกษา 
11.00 – 11.10  น. โรงพยาบาลสัตวบางนา แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
11.10 – 11.20  น. โรงพยาบาลสัตวกรุงเทพ – นนท แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ

สายงานตางๆ แกนักศึกษา 
11.20 – 11.30  น. โรงพยาบาลสัตวแจงวัฒนะ แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศึกษา 
11.30 – 11.40  น. โรงพยาบาลสัตวบานแกว แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน

ตางๆ แกนักศกึษา 



11.40 – 11.50  น. โรงพยาบาลสัตวกัลปพฤกษ แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสาย
งานตางๆ แกนักศึกษา 

11.50 – 12.00 น. โรงพยาบาลสัตวชุมแพ แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน
ตางๆ แกนักศึกษา 

12.00 – 12.10 น. โรงพยาบาลสัตวโอะไดจินิ แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับสายงาน
ตางๆ แกนักศึกษา  

12.00-12.20 น. บริษัท แลบ อินเตอร จํากัด แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสายงาน
ตางๆ แกนักศึกษา  

12.20-12.30 น. บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด 
แนะนําสถานประกอบการพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับสายงานตางๆ แกนักศึกษา 

12.10 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
13.00 – 16.30  น. แบงกลุมสัมภาษณ ตามหองที่กําหนดให 
   

 

หองประชุม หนวยงาน/สถานประกอบการ 
หองประชุม 4  ชั้น  5 บริษัท เบสทอะโกรฯ และ บริษัท ไฟเซอรฯ 
หองคลายกังวล บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จํากัด 
หองประชุม 2  ชั้น  5 บริษัทคารกิลลมีทส (ไทยแลนด) จํากัด 
หองประชุม  3  ช้ัน  5 บริษัท โกลเดิน ไลน บิสซิเนส จํากัด และโรงพยาบาลสัตว

ศรีสะเกษ 
หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐฯ โรงพยาบาลสัตวปยะมิตร 
หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐฯ โรงพยาบาลสัตวกัลปพฤกษ 
หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐฯ โรงพยาบาลสัตวชุมแพ 
หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐฯ โรงพยาบาลสัตวโอะไดจิน ิ
หองประชุมกรรมการคณะ ชั้น  6 บริษัท แลบ อินเตอร จํากัด และ โรงพยาบาลสัตวทองหลอ 
หองประชุมช้ัน 2 อาคารเชิดชัยฯ สํานักเทคนิกและวิชาการสัตวบก 
หองประชุมช้ัน 2 อาคารเชิดชัยฯ ฟารมโชคชัย 
หองประชุมช้ัน 2 อาคารเชิดชัยฯ พัทยาสัตวแพทย 
หองประชุมช้ัน 2 อาคารเชิดชัยฯ คลินิกรักษาสัตวคลอง 7 ลําลูกกา 
หองประชุมช้ัน 2 อาคารเชิดชัยฯ โรงพยาบาลสตัว ศ.เมืองเอก มี 3 สาขา 
หองประชุมช้ัน 2 อาคารเชิดชัยฯ โรงพยาบาลสัตวคูบอน 
หอง VM 1205   โรงพยาบาลสัตวพิษณุโลก 
หอง VM 1205 โรงพยาบาลสัตวรัตนาธิเบศร 
หอง VM 1206 โรงพยาบาลสัตวบางนา 
หอง VM 1206 โรงพยาบาลสัตวบานแกว 
 


