
 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จงัหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด พะเยา เครื่องเขียน 

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด พะเยา โอเอ เซอร์วิส 

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด ศิริปัญญา เทรดดิ้ง 

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน บริษัทสินธานี อเิล็คทรอนิกส ์จ ากัด 

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด สยามก๊อปป้ีเซอร์วิส 

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. .ฉลากตะกร้าเขียว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด วันสริิ เซอร์วิส 

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน ห้างหุน้สว่นจ ากัด วรรณมณ ี

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp



 

 

ท่ี อว ๗๓๓๕/ว๐๐๒๓                                                           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

                                                                                        ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง 

                                                                                        จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เร่ือง ขอความร่วมมอืในการเสนอรายการสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เรียน สิริยาคลินกิเทคนิกการแพทย ์

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการเป็นส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     

จึงขอความร่วมมือ ในการเสนอรายการสินค้าสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าท่ีได้รับฉลากท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ฉลากเขียว  

 

 

 

 

๒. ฉลากตะกรา้เขยีว 

 

 

๓. ฉลากลดคารบ์อนฟุตปร้ินท์ หรือฉลากลดโลกร้อน 

 

 

 

 

๔. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ งานธุรการ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๓๓๔๐ 

โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๗ 

kuttareeya.ja
New Stamp


