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PATTAYA CAMPUS ACTIVITIES 

โครงการ “ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)”  

วันท่ี 10 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรอื 
จัดโดยงานบริหารศูนย์พัทยา ร่วมกับส านักงาน ส านักงานเพื่อการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเทศบาลเมืองหนอง
ปรือ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   
ภาคตะวันออก (EEC)  วิทยากรโดย ดร. จ านง พวงพุก ผู้อ านวยการ
ฝ่ายส านักแผนส่วนรวมและประเมนิ ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล
เมืองหนองปรือและให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 120 ท่าน 

วันท่ี 5 เมษายน 2561 ร.ศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดม้อบหมายให้ อ. ดร. ณัฐดนย ์พรรณุ
เจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบรหิารศูนย์พัทยา เข้าร่วมประชุม
ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั การหารือในครั้งนี้เป็นจุดร่วม
ต้นความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 
   

งานบริหารศูนย์พัทยาจัดโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณว์ิชาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมระหว่างวันท่ี 19 - 20 เมษายน 2561 มีวัตถุประสงคส์ร้าง
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการจัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณว์ิชาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา  รองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี น าโดย อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบรหิารศูนย์พัทยา และได้รับเกียรติจาก อ. ดร. สุพรรณี จันทรภิรมณ์ รอง
ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 



 

วันท่ี 10 เมษายน 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณเุจรญิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
บริหารศูนย์พัทยา พร้อมบุคลากรงานบริหารศูนย์พัทยา เข้าร่วมท าบุญตักบาตร
มหาสงกรานต์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลใน
วันข้ึนปีใหม่ไทย ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
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วันท่ี 25 เมษายน 2561 อ. ดร. ณฐัดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่าย
บริหารศูนย์พัทยา และนางสาวสุภาว์ ค าประโคน หัวหน้างานบริหารศูนย์พัทยา
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ครบรอบ 6 ปี ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  

วันท่ี 25 เมษายน 2561 ผู้บริหาร มธ. ศูนย์พัทยา เข้าร่วมงานแสดง
ความยินดีแกผู่้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเวที
นานาชาติ 46th International Exhibition of Invention Geneva 
ณ หอสมดุป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต  

วันท่ี 5 เมษายน 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และบุคลากรงานบรหิารศูนย์พทัยา
เข้าร่วมงานวันสญัญา ธรรมศักดิ ์ ประจ าปี 2561 ณ บรเิวณลาน
อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สญัญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต 
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ที่ปรึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทั่วไป  
    : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  

กองบรรณาธิการ  : นางสาวสุภาว์  ค าประโคน 
      : นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ 
      : นายพิศาล ศรีเพ็ชร 
         : นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ 
Facebook : www.facebook.com/tupattaya/ 

 
 
 
ฉันรักธรรมศาสตร์             
เพราะธรรมศาสตร์ 

สอนให้ฉันรักประชาชน 
โทรศัพท์  : 038-259050 - 55  
Website : www.pattayacenter.tu.ac.th 

วันท่ี 30 เมษายน 2561 งานบริหารพัทยาได้จัดประชุมงานบริหาร
ศูนย์พัทยา กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์พัทยา ครั้งท่ี 4/2561 ณ ห้อง 1201 อาคารบรรยายรวม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์
ใหม”่ ที่นักศึกษาได้เรยีนในสถาประกอบการจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
ในอนาคต และเปดิช่องทางเรียนออนไลน์ ซึ่งส าหรับหลักสตูร “บัณฑิตพันธุ์
ใหม”่ นี้ มี 2 หลักสูตร ที่การเรียนการสอนอยู่ท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา คือ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย 
 


