
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหจ้ังหวัดชลบุร ี

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา           

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ต. นพ.ธงชัย สุนทราภา ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้แก่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด

ชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพ่ือมอบต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงาน

บริการประชาชนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย              

ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ านวน 129 ชุด Body Cover Gown จ านวน 404 ชุด หน้ากากอนามัย 

จ านวน 10 กล่อง หน้ากากอนามัยแบบ Protective Mask จ านวน 11 ห่อ Face Shield จ านวน 100 อัน และ

ยังมีน้ ายาแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องพ่นยา และฟ็อกกี้อีกจ านวนหนึ่งด้วย 

สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

 



 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ใหเ้ทศบาลต าบลโป่ง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหารศูนย์พัทยา มธ. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้แก่เทศบาลต าบลโป่ง โดยมี นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรี

ต าบลโป่ง ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ านวน 42 ชุด Body Cover Gown จ านวน 

103 ชุด หน้ากากอนามัย จ านวน 4 กล่อง หน้ากากอนามัยแบบ Protective Mask จ านวน 5 ห่อ และยังมี

น้ ายาแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และฟ็อกกี้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และส่งมอบต่อให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) บุคลากร

ทา งการแพทย์  และ“ศู นย์ พั กคอย ในชุ มชน  ( Community Isolation)  เ ทศบาลต าบล โป่ ง ”  ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์ป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ให้เทศบาลต าบลโป่ง อ าเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรุี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ใหเ้ทศบาลเมอืงหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหารศูนย์พัทยา มธ. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้แก่ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ 

ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ านวน 42 ชุด Body Cover Gown จ านวน 103 ชุด 

หน้ากากอนามัย จ านวน 4 กล่อง หน้ากากอนามัยแบบ Protective Mask จ านวน 5 ห่อ และยังมีน้ ายา

แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และฟ็อกกี ้เพ่ือมอบต่อให้กับบุคลากรที่บริการประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม) บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ให้เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอปุกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ใหโ้รงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหารศูนย์พัทยา มธ. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ านวน 61 

ชุด Body Cover Gown จ านวน 290 ชุด หน้ากากอนามัยแบบ Protective Mask จ านวน 6 ห่อ Face Shield 

จ านวน 100 อัน  โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ 

สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ให้โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบรุี 

 

 


