
21 – 23 มีนาคม 2560 
ณ โถงชั้น 1  อาคารบรรณสาร  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

เฟ่ิงเหม่ยหลงิ 
วนัที ่ 22  ม.ีค. 2560 
เวลา 11.30 – 12.30  

นักเขยีนปร๊ินเซสนิยายจีน   
เจ้าของผลงาน  บนัทกึรักข้ามเวลา ,  

บนัทกึองค์หญงิจ าเป็น  

ชลนัต ี
วนัที ่ 21  ม.ีค. 2560 
เวลา 11.30 – 12.30  

นักเขยีนปร๊ินเซส นิยายจีน  
เจ้าของผลงาน  สองชาติภพ หกคู่ครอง  ,  

บุปผาซ่อนพษิ 

กญัฉัตร 
วนัที ่ 23  ม.ีค. 2560 
เวลา 11.30 – 12.30  

นักเขยีนปร๊ินเซสนิยายจีน   
เจ้าของผลงาน  ยอดดาราเคยีงใจ ,  

ยุทธการครองรัก 

พบกบั ร้านหนังสือจากส านักพมิพ์ช้ันน า  นักเขยีนช่ือดงั  กจิกรรม DIY สุดชิค   
กจิกรรม Research  Development  ทีส่นุกและได้สาระ พร้อมกบักจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย 

สนับสนุนโดย 



 ก าหนดการ 
กิจกรรม Be My Guest 

แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2560 

ณ  ห้องโถง ชั้น 1  อาคารบรรณสาร 
……………………………………………………………………………. 

  
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 
09.30 – 10.30 น. ลงทะเบียน 
10.30 – 10.45 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
10.45  – 11.30 น. อธิการบดี เยี่ยมชมกิจกรรม 
  -  บูธศูนย์บรรณสารสนเทศ 
  -  กิจกรรม DIY (การเย็บเต้านมเทียม)  
  -  การออกร้านของส านักพิมพ์ชื่อดัง 
11.30 – 12.30 น. เสวนา “อ่าน / เขียน อย่างไร..... ให้เกิดแรงบันดาลใจ” 
  โดย  “ชลันตี” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน สถาพรบุ๊คส์ 
12.30 – 16.00 น.        -  ชม ช๊อป หนังสือ จากส านักพิมพ์ชื่อดัง 
  
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 11.30 น. -  ชม ช๊อป หนังสือ จากส านักพิมพ์ชื่อดัง 
  -   กิจกรรม DIY  (การพับดอกกุหลาบด้วยใบเตย)  
11.30 – 12.30 น. เสวนา “อ่าน / เขียน อย่างไร..... ให้เกิดแรงบันดาลใจ” 
  โดย  “เฟิ่งเหม่ยหลิง” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน สถาพรบุ๊คส์ 
12.30 – 16.00 น.          -  ชม ช๊อป หนังสือ จากส านักพิมพ์ชื่อดัง 
  
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 11.30 น. -  ชม ช๊อป หนังสือ จากส านักพิมพ์ชื่อดัง 
  -   กิจกรรม DIY  (ที่ใส่ของเอนกประสงค์จากขวดพลาสติก) 
11.30 – 12.30 น. เสวนา “อ่าน / เขียน อย่างไร..... ให้เกิดแรงบันดาลใจ” 
  โดย  “กัญฉัตร” นักเขยีนปริ๊นเซสนิยายจีน สถาพรบุ๊คส์ 
12.30 – 16.00 น.         -   ชม  ช๊อป หนังสือ จากส านักพิมพช์ื่อดัง 



การเย็บเต้านมเทียม 

“อ่าน / เขียน อย่างไร..... ให้เกิดแรงบันดาลใจ” 
โดย  “ชลันตี” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน สถาพรบุ๊คส์ 
เจ้าของผลงาน 
 

 
 

จบปริญญาโทด้าน Human Rights Studies, Columbia University ท างาน 
ที่ Freelance Government เป็นที่ปรึกษาด้าน Human Rights และ 
Asian Humanities Research (Chinese Studies) ในความร่วมมือของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจีน  

ชอบฟังลุง 
เล่าเรื่อง 
ประวัติศาสตร์ 
เลยเกิดการซึม
ซับ ฝันว่าสัก
วันจะแต่ง
นิยายบ้าง 

ชลันตี 



การประดิษฐ์ดอกไม้  จาก 
วัสดธุรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ 

“อ่าน / เขียน อย่างไร..... ให้เกิดแรงบันดาลใจ” 
โดย“เฟิ่งเหม่ยหลิง” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน สถาพรบุ๊คส์ 
เจ้าของผลงาน 
 
 

จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เข้าท างานในสาขา
วิทยาศาสตร์  แต่มีความฝันสองอย่างที่อยากท า จึงผันตัวเองมาเรียนเชฟและ
เปิดร้านขนม กระทั่งเมื่อทุกอย่างเริ่มอยู่ตัว จึงเริ่มท าความฝันชิ้นทีส่อง คือ 
นักเขียน 

หลงรักงาน
เขียนแนว
วรรณกรรมจีน
โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์
จีนในยุคก่อน 
ประวัติศาสตร์
หยุดเขียนไม่ได้
รักแล้วเลิกรัก
ไม่ได้ 
 

เฟิ่งเหม่ยหลิง 



การประดิษฐ์ที่ใส่ของ 
จากขวดพลาสติก 

“อ่าน / เขียน อย่างไร..... ให้เกิดแรงบันดาลใจ” 
โดย“กัญฉัตร” นักเขียนปริ๊นเซสนิยายจีน สถาพรบุ๊คส์ 
เจ้าของผลงาน 
 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การท างาน  
ปัจจุบันท างานอยู่กับธุรกิจของครอบครัว 

ประวัติศาสตร์
ของจีนเต็มไป
ด้วยข้อมูลและ
วัฒนธรรมที่น่า
หลงใหล การแต่ง
นิยายไม่ใช่แค่
มอบความสขุ แต่
เป็นการค้นหา
เหมือนได้ร่วม 
ผจญภัยด้วย กัญฉัตร 


