
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว
๐๒๒๕.๒/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน 2563 เรื่อง ขอความรวมมือหนวยงานไทยชะลอการเดินทางไป
ราชการระยะสั้นท่ีสหพันธรัฐรัสเซียเปนการชั่วคราว 

2. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๑๗/ว
๒๔๓๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    พฤษภาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 
โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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กก 661/ 7 พ.ค. 2563 / 10.07 น.



d.td.u',d.,

EMBASSY
OF' THE RUSSIAN FEDERATION

TO TEE KINGDOM OF THAILAI\ID

No. 687'n-

The Embassy of tle Russian Federation in the Kingdom of Thailand

presents its compliments to t}e Ministy of Foreigp Affairs of the Kingdom

of Thailand and has the honour to inform that due to tle outspread of

coronavirus disease (COVID-.l9) the Russian Side would like to kindly

request the Thai Side to possibly reduce the number of short term trips to

Russia with official puq)oses.

The Russian Side would highiy appreciate kind understanding of the

Thai Side on this matter, and would like to highlight the temporary nature of

this request.

The Embassy avails itself of this opporh:nity to reoew to the Ministry

the assurances ofits highest consideration.

Much$y',zozo

MINISTRY OF F'OREIGN AFFAIRS
OF TI{E' IflNGDOM OF'THATLAM)
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กก 663 / 7 พ.ค.2563 / 10.15 น.


