
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว37 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 จํานวน 
3 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ท่ี อว 
0651.113/ว 0202 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แจงการเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตั้งและแขวงของ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จากเดิม 122 ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุง เทพฯ 
10400 เปลี่ยนเปนเลขที่ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 มา
แจงเพ่ือทราบ 

2.  หนังส ือสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย ที ่ สบท 104/2563 ลงวัน ที ่ 26 
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง “แค 
Just Smile” ของศิลปน OZEEOOS ในกิจกรรม “KEEP Walking Together กาวดวยใจไปดวยกัน” 
โครงการ S2S สงกําลังใจและสรางความเขาใจใหคนไทยกาวสูสังคมแหงความสุขรวมกัน ภายใตแนวคิด 
“กาวดวยใจไปดวยกัน เพ่ือสรางสรรคสังคมแหงความสุขบนความแตกตาง”  

3. หนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา หลักเกณฑ แนวทางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู แทนราษฎร ดวนที่สุด ที่ สผ 
0018.08/1507 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ขอรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปญหา หลักเกณฑ และแนวทางการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

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  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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กก 367/ 11 มี.ค. 63 /14.10 น.

เรียนผอ.กองกลาง
   ด้วยสนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
   เพื่อโปรดทราบเห็นควรมอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ
     


       11  มี.ค.2563

เรียน  อธิการบดี
        เพื่อโปรดทราบเห็นสมควรมอบ
กองกลางประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในทราบ



  12  มี.ค. 63




































