สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*********************************
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป

ประจำเดือนกันยำยน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑ เรื่อง (กิจกรรมบริกำรสังคม ท่ำพระจันทร์

จำนวน ๑๓ เรื่อง

กิจกรรมบริกำรสังคม ศูนย์รังสิต จำนวน ๑๘ เรื่อง) การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นาความรู้และประสบการณ์จากการ
สัมมนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยผู้สนใจสำมำรถรับข่ำวกำรสัมมนำได้ที่ สถำบันเสริม
ศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ อำคำรอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๕ หรือดำวน์โหลดข่ำวกำรสัมมนำได้จำก www.icess.tu.ac.th

๑. หลักสูตร “การอบรมสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว”
บรรยำยโดย : อำจำรย์อิสรำนุวัฒน์ ศรีคุณ
หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ค่ำลงทะเบียนอบรม คนละ ๕๐๐ บำท

อบรมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอำทิตย์ เริ่มวันที่ ๑-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.
- หลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม : สำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ แผ่น
๒. หลักสูตร “การอบรมสาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว”
บรรยำยโดย : อำจำรย์อิสรำนุวัฒน์ ศรีคุณ
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง ค่ำลงทะเบียนอบรม คนละ ๒๐๐ บำท

อบรมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอำทิตย์ เริ่มวันที่ ๑-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
- หลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม : สำเนำใบขับขี่ และสำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
● ทั้ง ๒ หลักสูตร อบรม ณ ศูนย์กีฬำในร่มและสระว่ำยน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมรำชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ (ตรงข้ำมสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพ ๒๕)
● ติดต่อสอบถำมได้ที่ ๐ ๒๔๔๘ ๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่กำรเดินทำงไปศูนย์อบรม จำก www.icess.tu.ac.th

-๒-

ึ ษาและบริการสังคม ท่าพระจันทร์
กิจกรรมบริการสงั คม สานักเสริมศก
จำนวน ๑๓ เรือ
่ ง

ลำ
ดับที่

วัน เวลำที่อบรม

เรื่อง / สถำนที่

๑

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๒

วันเสาร์ที่ ๒-อาทิตย์ที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๙-อาทิตย์ที่ ๑๐
วันเสาร์ที่ ๑๖-อาทิตย์ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
(ค่ำลงทะเบียนคนละ ๕๐๐บำท)
วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โครงกำร “๑๐ กันยำยน คืนคุณค่ำชีวิต ครั้งที่ ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
(You only live Once)”
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชมรมส่องแสง และสมาคมสายใยครอบครัว)
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “รักษ์ภำษำไทย ผ่ำนภำษำเพลง” ครั้งที่ ๙
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ตอนบทเพลงถวำยควำมอำลัย และบทเพลงเทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
บรรยายโดย : อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจาปี ๒๕๕๔
: อาจารย์ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร
นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
: อาจารย์กมล ทัพคัลไลย
ครูผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมเพลงไทยให้อยู่คู่แผ่นดิน
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชมรมหยดน้า กทม.)
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “ดำเนินกิจกรรมกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : วิทยากรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ถ. ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

๓

๔

๕

เรื่อง “ชีวิตคือกำรเดินทำง มรรคคือหนทำง” ครั้งที่ ๓
บรรยายโดย : แม่ชีปิยพันธุ์ นนทพันธุ์
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ถ. ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
“โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตัดแต่งต้นไม้ใหญ่” รุ่นที่ ๑
(พนักงำนรุกขกรรมขั้นต้น)
ณ ห้องประชุมสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(อบรมเฉพำะวันเสำร์และวันอำทิตย์ รวม ๖ ครั้ง)

๖

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เรื่อง “ควำมผิดทำงอำญำที่อำจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน”
บรรยายโดย : อาจารย์เกรียงไกร เสวตสมบูรณ์
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-๓ลำ
วัน เวลำที่อบรม
เรื่อง / สถำนที่
ดับที่
๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมไทย : ชมวัด ไหว้พระ ฟังธรรม”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ วัดบวรนิเวศวิหำรรำชวรวิหำร เขตพระนคร
นำชม : วัดบวรนิเวศวิหำรรำชวรวิหำร เขตพระนคร
บรรยายโดย : อาจารย์อภิวัฒน์ โควินทรานนท์

๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมไทย : ชมวัด ไหว้พระ ฟังธรรม” ณ วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
นำชม : วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร
บรรยายโดย : อาจารย์อภิวัฒน์ โควินทรานนท์

๙

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๐

๑๑

๑๒

เรื่อง “กำรทำพิมเสนน้ำ” ครั้งที่ ๕
บรรยายโดย : อาจารย์ณพารี กาญจนแสง
วิทยากรจากเครือข่ายชีวิตสิกขา
ณ ลานกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ)
ถ.นิคมรถไฟสาย ๒ เขตจตุจักร กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง “กำรทำพิมเสนน้ำ” ครั้งที่ ๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์ณพารี กาญจนแสง
วิทยากรจากเครือข่ายชีวิตสิกขา
ณ ลานกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ)
ถ.นิคมรถไฟสาย ๒ เขตจตุจักร กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน
เรื่อง “โครงกำรสวดมนต์สำธยำยธรรม (หนึ่งในวิมุตติ ๕) ครั้งที่ ๕๓”
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. บรรยายโดย : พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง “กำรทำพิมเสนน้ำ” ครั้งที่ ๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวรรณธร อุสาหะวิริยะกิจ
กรรมการสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
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วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)
เรื่อง “กำรทำพิมเสนน้ำ” ครั้งที่ ๙
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวรรณธร อุสาหะวิริยะกิจ
กรรมการสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)
**************************
-๔-

ึ ษาและทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์รังสต
ิ
กิจกรรมบริการสงั คม สถาบันเสริมศก
จำนวน ๑๘ เรือ
่ ง

ลำ
ดับที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

วัน เดือน ปี/เวลำอบรม
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เรื่อง / สถำนที่

เรื่อง “งำนประดิษฐ์ : สำนตะกร้ำเส้นพลำสติก” ครั้งที่ ๑
บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิตชิ าญโภคิน
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลตาบลหนองเสือ จ.ปทุมธานี)
วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง “ตกแต่งสวนกระบองเพชรจิ๋ว”
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์ปอยเงิน เบญญารัตน์
Mini Garden Planner and Designer
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “งำนประดิษฐ์ดอกไม้จำกใยบัว”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์พรพิมล คาประดิษฐ์
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี)
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ งำน Thammasat Open House 2017 เรื่อง “เทียนแฟนซี”
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธ์
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ งำน Thammasat Open House 2017 เรื่อง “ช้ำง”กำรบูร
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์วิภาดา เพ็งลี
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “จัดดอกไม้ในกระถำง”

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๗

๘

๙

บรรยายโดย : อาจารย์นิภาวรรณ สกุลนุ่ม วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี)
วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “ทำขนมโดนัท”
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์สยาบดินธร ทิวพุดชา วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “ขนมดอกจอก”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์วรรณา ปาลี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี)
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน 2560
เรื่อง “โยคะ”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์นิตยา นามเสนาะ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ชมรมบ้านอุ่นรัก
ณ ชมรมบ้านอุ่นรัก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชาชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจาจังหวัดปทุมธานี)

-๕ลำ
ดับที่
๑๐

๑๑

๑๒

วัน เวลำที่อบรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เรื่อง / สถำนที่

เรื่อง “อำหำรคือยำ” ครั้งที่ ๑
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล
อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ สานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บ้านฟ้ารังสิต จ.ปทุมธานี)
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “อำหำรคือยำ” ครั้งที่ ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล
อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ สานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน
สถาพร จ.ปทุมธานี)
วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “งำนประดิษฐ์ดอกไม้จำกถุงพลำสติก”
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์จาลอง บุษประเวศ
วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี
ณ ลานอเนกประสงค์ โซนหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี)

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “กำรเพ้นท์เล็บ”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาอาจารย์เพ็ญศรี เพชรแก้ว
วิทยากรประจาศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “กำรทำพิมเสนน้ำ” ครั้งที่ ๗
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาอาจารย์คมเพชร จารุวรวรรณ
วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “น้ำปลำหวำนเลิศรส”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน
เรื่อง “งำนประดิษฐ์ : สำนตะกร้ำเส้นพลำสติก” ครั้งที่ ๒
๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิตชิ าญโภคิน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองลาดสวาย จ.ปทุมธานี)
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง “อำหำรคือยำ” ครั้งที่ ๓
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล
อาจารย์ประจาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ สานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน
ปิยวรารมย์ จ.ปทุมธานี)

-๖ลำ
ดับที่
๑๘

วัน เวลำที่อบรม

เรื่อง / สถำนที่

วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เรื่อง “กำรทำพิมเสนน้ำ” ครั้งที่ ๑๐
บรรยายโดย : อาจารย์คมเพชร จารุวรวรรณ
วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี
ณ ลานอเนกประสงค์ โซนหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต )

*****************************************

