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ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือด ้านวิชาการ กับ
มหาวิทยาลัย Fukui แห่งประเทศญีป
% น
ุ่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั%วไป Thursday September 11, 2014 16:10

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Fukui แห่งประเทศญีป
% น
ุ่ จัดพิธล
ี งนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โดยมี อาจารย์จณ
ิ ดา เตชะวณิช ผู ้ช่วยอธิการบดีด ้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร ้อมด ้วย
Asst.Prof.Yasumasa Mori อาจารย์ประจําสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม และ Professor Dr.Yoshiro
Iwai รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui จากประเทศญีป
% นเป็
ุ่
นผู ้ร่วมลงนาม เพือ
% ความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลีย
% น
คณาจารย์และนักศึกษา ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห ้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมือ
% วันที%
10 กันยายน 2557 ทีผ
% า่ นมา
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อิม
 บุญฉลองเทศกาลกินเจ ณ ห้องอาหารไทย สวนบ ัว
ห ้องอาหารไทย สวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ ขอ
เชิญคุณและครอบครัวมาร่วมเฉลิมฉลองพร ้อมละเว ้นการรับประทานเนื6อสัตว์ใน “เทศกาลกิน
เจ” ช่วงเวลาแห่งความสุข ทีค
% ณ
ุ จะได ้อิม
% บุญ อิม
% ใจ...

Unitedprint ประกาศแคมเปญผลิตภ ัณฑ์ใหม่
ในอีกไม่กเี% ดือน และไม่กส
ี% ัปดาห์ข ้างหน ้า unitedprint จะเปิ ดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์เบือ
6 งต ้น 8 ชุด (สําหรับวงการภาพ
ถ่าย สิง% ทอ โฆษณา ศาสตร์ด ้านอาหาร เครือ
% งเขียน บริการส่งเสริมการขาย และบริการเว็บไซต์) ซึง% ครอบคลุม
6 ทางออนไลน์ท.ี% ..
ผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 100 ชิน
ภาพข่าว:: 7 สมาคมปศุส ัตว์ วอนประชาชนหยุดส่งต่อคลิปทําลายอุตสาหกรรม
เกษตรของชาติ
นายสุเทพ วงศ์รน
ื% (กลาง) นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
ั ว์ จัดแถลงข่าว “หยุด
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 6 สมาคมปศุสต
ทําลายอุตสาหกรรมเกษตรของชาติ” เพือ
% เปิ ดเผยความจริงเกีย
% วกับระบบคอนแทรคฟาร์ม...
สศอ..กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมก ับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาล ัย
ธรรมศาสตร์ จ ัดงานส ัมมนา โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสําหร ับการจ ัดทํา
หุน
้ ส่วนเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค
ด ้วย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา...
น ักเศรษฐศาสตร์รางว ัลโนเบล ศ.. เซอร์เจมส์ เอ เมอร์ลส
ี ร่วมโครงการ สานส ัมพ ันธ์
่ ันติว ัฒนธรรมครงที
สูส
ั4  5 ประจําภูมภ
ิ าคอาเซียน ทีก
 รุงเทพฯ
ศ. เซอร์เจมส์ เอ เมอร์ลส
ี ผู ้ได ้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และผู ้อํานวยการวิทยาลัย
มอร์นงิ ไซด์ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง เตรียมเดินทางมายังประเทศไทยในวันที% 29
ั ติวัฒนธรรมครัง6 ที% 5...
กันยายน 2557 เพือ
% เป็ นผู ้กล่าวเปิ ดโครงการ “สานสัมพันธ์สส
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