
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 89 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 จํานวน 5 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือประกาศกรมการศาสนา ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เร่ือง งดการจัดกิจกรรมเขาวดัปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2563 

2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ ศธ 52081/03607 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เร่ือง 
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการเปดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 

3. หนังสือสํานักงานคณะกรมการคุมครองผูบริโภค ที่ นร 0305/ว 7559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 
เร่ือง สคบ.ไดจัดทําขาวดานการคุมครองผูบริโภค จํานวน 3 เร่ือง ไดแก เร่ืองคัมภีรสําหรับมือใหมในการตรวจรับคอนโด 
เร่ือง ซื้อสินคาออนไลนของก็ไมได บางทีก็ชํารุดทํายังไงดี และเร่ือง ดูใบเสร็จคาซอม กอนขับรถออกจากอู ใหแกหนวยงาน
ไดใชประโยชนและเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธดานการคุมครองผูบริโภคตอไป 

4. หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0601/ว 881 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เร่ือง มอบจุลสาร 
EXCISE NEWSLETTER ปที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม 2563 ของกรมสรรพสามิต เพื่อใชเผยแพรประชาสัมพันธ
บทบาทหนาที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิต 

5. หนังสือศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ อว 8702.17/291 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการ life Sci. Level Up Challenge 2020  

สําหรับรายละเอียดสามารถ Download file ไดจาก http://general.rmutsv.ac.th หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ  

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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เรียน  อธิการบดี
          สนง.ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งเวียนหนังสือ จำนวน  5 เรื่อง
          เพื่อโปรดพิจารณามอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ






































