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 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา สวัสดีปใหมและขอพรจากทานอธิการบดี ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2562

       ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ 

และตัวแทนบุคลากร รวมสวัสดีปใหมและขอพรจาก รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม 

2562 ณ หองรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และไดเขาสวัสดีปใหมคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหนวยงานตางๆ

ที่ไดรวมถายภาพและสวัสดีปใหม 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา สวัสดีปใหมและขอพรจากทานอธิการบดี ในวาระดิถีขึ้นปใหม 2562

ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผูมีจิตศรัทรารวมสมทบทุนโครงการทอดผาปาหนังสือ

หนังสือใหมจัดซื้อในงาน BOOK FAIR



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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        วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ไดมอบหมายให นางสาววาณิชยา ตาชม และบุคลากรศูนยบรรณสารฯ รวมกันจัดโครงการทอดผาปาหนังสือ เพื่อชวยเหลือเด็กดอยโอกาสใน

ถิ่นทุรกันดาร และสงเสริมใหเด็กรักการอาน และทำกิจกรรมรวมกับนองๆ โรงเรียนบานตนผึ้ง ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

โดยมีบุคลากรของศูนยบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมกับเครือขายบรรณารักษ หองสมุดคณะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากร

จากศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมกันจัดเตรียมอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมรวมกับคณะครู

และนักเรียน โรงเรียนบานตนผึ้ง โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ เปนตัวแทน

ของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ไดเดินทางเขารวมกิจกรรมและมอบสิ่งของอุปกรณเครื่องเขียนตางๆ ที่ไดรับมอบจากผูมีจิตศรัทธา

มอบใหกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบานตนผึ้ง โดยศูนยบรรณสารฯ ขอขอบพระคุณ ผูมีจิตศรัทธาที่มีสวนรวมบริจาคเงินสมทบทุนการ

ศึกษา คาอาหารกลางวัน และสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของตางๆ ใหโครงการทอดผาสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังนี้

       1. พระสมุหณฐกันต ถิรจิตฺโต เจาอาวาสวัดเมืองชุม จังหวัดพะเยา รวมสบทบอุปกรณเครื่องเขียน มูลคา 2,000 บาท

       2. อาจารยชิตพงษ โพธิรังสิยากร คณะศิลปะศาสตร รวมบริจาคหนังสือนิทาน และสมทบทุน 500 บาท

       3. ศูนยหนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา รวมสมทบทุน 5,000 บาท

       4. คุณกรรณิการ อัสมาราและคณะ (บริษัท บุคเน็ท จำกัด) รวมสมทบทุน 1,500 บาท

       5. หางหุนสวนจำกัด ฮิวเมติค สาขามหาวิทยาลัยพะเยา รวมสมทบคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนรู จำนวน 2 เครื่อง

       6. บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด. รวมสมทบทุน 5,000 บาท

       7. หางหุนสวนจำกัด ตอพงศ ซิสเท็ม รวมสมทบทุน 2,000 บาท

       8. บริษัท บีซี เฮาส จำกัด รวมสมทบทุน 2,000 บาท

       9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมสมทบทุน 1,000 บาท

      10. นางจารุวรรณ โปษยานนท ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รวมสมทบทุน 1,000 บาท

      11. บริษัท แลคตาซอย จำกัด

      12. คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 400 บาท

      13. ศูนยหนังสือธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

      14. รานพะเยาเครื่องเขียน รวมสบทบอุปกรณเครื่องเขียน มูลคา 3,000 บาท

      15. บริษัท พี.บี.ฟอร บุคส จำกัด รวมสมทบทุน

      16. คุณสุภาพร บัวผัด รวมสมทบทุน

      17. บริษัท ธนพิริยะ จำกัด รวมสมทบทุน

      18. เจริญภัณฑดีพารทเมนทสโตร พะเยา รวมสมทบอุปกรณเครื่องเขียน

      19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักษิต สุทธิพงษ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมสมทบอุปกรณกีฬาและหนังสือบริจาค

โครงการทอดผาปาหนังสือ ณ โรงเรียนบานตนผึ้ง ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ขอบคุณภาพจาก :

จิรายุ เสนสุกรี : เจาหนาที่ศูนยบรรณสารฯ

ฉัตรณรงค ชัยมงคล: บรรณารักษ คณะนิติศาสตร




