
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว24 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 
จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือกรมการทองเที่ยว ที่ กก 0401/702 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื ่อง 
กรมการทองเที่ยวยายที่ทําการแหงใหม จากเดิม กรมการทองเที่ย ตั้งอยูเลขที่ 154 สนามกีฬาแหงชาติ 
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุง เทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2219 4010 -7 เปน 
กรมการทองเที่ยว ตั้งอยูที่ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามคม 2550 เลขที่ 120 
หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท 0 2141 3333 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 เปนตนไป 

2. หนังสือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว 
535 ลงวัน ที ่ 24 มกราคม 2563 เรื ่อง  ประกาศรายชื ่อบุคคลที ่ถ ูก กําหนดตามมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ.2559 (กลุม Al-Qaida) ขอความอนุเคราะหดาวนโหลดรายชื่อ
บุคคลท่ีถูกกําหนดตามประกาศฯ ไดท่ีเว็บไซดสํานักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl  

3. หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ พนส 2563/ดส ว 3 ลงวันที่ 27 
มกราคม 2563 เรื่อง ขอแจงเลื่อนวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Digital Run 2019” จากเดิม วัน
อาทิตยท่ี 20 ธันวาคม 2562 เปนวันอาทิตยท่ี 29 มีนาคม 2563 และเปลี่ยนชื่อการจัดกิจกรรมฯ เปน 
กิจกรรมเดิน -วิ ่ง  การกุศล “Digital Run 2020”  ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มาแจงเพื่อใหบุคลากรในสังกัด
ของทานทราบ 

สํ า ห รั บ ร า ยละ เ อี ย ดส าม า ร ถ  Download file ไ ด จ า ก  http://general.rmutsv.ac.th               
หัวขอขาวประชาสัมพันธ  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มีนาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  
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