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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
( ส กพ อ . )  EEC จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร  “อี อี ซี  ร ว ม พลั ง ค น ไท ย  ต้ า น ภั ย โ ค วิ ด -1 9 ” วั น ที่  1 1  เ ม ษ า ย น  2 5 6 3                           
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา น าโดย อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์
พัทยา และ คุณทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์ .  รองเลขาธิการสายงานเขตส่ง เสริมเขตเศรษฐกิจ พิเศษส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ร่วมเปิดโครงการฯ และบรรจุเจลแอลกอฮอล์และ
หน้ากากอนามัย เพ่ือส่งมอบให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฐานะเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) และ EEC  

“ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก ดูแลตัวเอง ดูแลสังคม แล้วเราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน” 
 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้รับมอบหมายน าชุดหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ มอบให้แก่ท้องถิ่น

ภายในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รวม 11 แห่ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
ร่วมกับ   

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) EEC 
ผลิตเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 วันที่ 11 เมษายน 2563 คุณเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เดินทางมารับมอบชุด
หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ด้วยตนเอง จาก อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์
พัทยา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพ่ือน าไปมอบให้แก่เทศบาลต าบลบางเสร่ และ องค์การบริหารส่วนต าบล
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป 
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เมืองพัทยา 
 วันที่ 13 เมษายน 2563 อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย
ทีมงานกองบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าภารกิจ "อีอีซี รวมพลังคนไทย ต้านภัยโควิด 19" มอบชุด
หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับเมืองพัทยาโดยมีท่านนายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม รับมอบ 
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เทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 วันที่ 13 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา (EECmd) ได้ส่งมอบชุดหน้ากากผ้าและเจล
แอลกอฮอล์ให้แก่ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี โดยท่านปลัดเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ได้ส่งผู้แทน
หน่วยงาน ท่านนวธร ธนเศรษฐ มาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ จากอาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหารศูนย์พัทยา และทีมงานกองบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ จังหวัดระยอง 
 วันที่ 13 เมษายน 2563 อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และทีมงาน
กองบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าภารกิจ "อีอีซี รวมพลังคนไทย ต้านภัยโควิด 19" มอบชุดหน้ากาก
ผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้   
           1.เทศบาลต าบลทับมา 
           2.เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
           3.เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
           4.องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
โดยแต่ละแห่งได้ส่งผู้แทนมารับมอบชุดหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 วันที่ 17 เมษายน 2563  อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และทีมงาน
กองบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าภารกิจ "อีอีซีรวมพลังคนไทย ต้านภัยโควิด 19" มอบชุดหน้ากาก
ผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ 3 หน่วยงาน 
 1. เทศบาลต าบลโป่ง รับมอบโดย นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีต าบลโป่ง 
 2. เทศบาลเมืองหนองปรือ รับมอบโดย นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ 
 3. สถานีต ารวจภูธรหนองปรือ รับมอบ โดย พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ  
 

เทศบาลต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
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สถานีต ารวจภูธรหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


