
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
2563 เรื ่อง คําสั่งตามมาตรการเรงดวนในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙(COVID-๑๙) 

2. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่นเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) 

๓. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการดําเนินการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ ในพ้ืนท่ี 

๔. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๔๒๒ เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับ
การจัดการหนากากอนามัยที่ใชแลวในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) 

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

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี     
โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  
โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

 

 

๒๐๑

๓



r I cl 
Ol�U'1�Gl 

vi '1'lJ 00@)�.lv /1 \; 6t)-' � �1a1na1-:ii-:iV11v1a-:i'lJa1 

'1'U'U11'11�1L'W'U '1'l.l rioooo 

� \ i1'U1fllJ l!Jct'.J(;(l 

L�eN R1i-:i1J11lJm\Jl1m1d-:i�1'U1'Um1Llh1�1-:i 'Uel-:in'ULLa�mUfllJL1fl�v1L(elbfa'tflbm \vo@)ti (COVID - 19) 
• 

L�EJ'U i1 WU 1 '11'U 11'11 f111Vl flWU1 El 'U 1 El e)1 L.fl elVl fl el1 L.fl el 'U1 El fl el,:j A fl1'U fl fl) el-:i '11'U �el ,:i �'UVl flbL �,:j 
• • • 

i1wu 1WU1 v-:i1'U -r�i a 1'VI n'il 'V1 flbL �,:j tJ )� fi1'U a .fl 1 el \Jl '11'VI m 1lJ'Vl el,:j L vi EJ1 i ,:j'Vf 1vl a ,:j'lJ a 1 ... . ' 

tJ 1�fi1'U'VIeln11 �1 i-:i'Vl1 v1a-:i'lJa 1 tl1� fi1'U a.n 1 el \Jl a1"1-1m 1lJ i -:i'l-11 v1 a -:i'lJa 1 
• 

' ' ' 
�-:i via-:ilJ1�1EJ @).R1'1-:i�-:i'Vl1v1a-:i'l.la1 vi @)ct'.)b/l!Jctt>m a-:ii''Uvi lvo i1'U1fllJ vrn. lvct'.Jm '11'U1'U@) O'UU 

o � v v .J v d  ci, 

1£>. fl1&1-:i'iJ-:i'Vl1v1'1-:i'lJa1 'V1 @)<t�b/lvct'.Jm a-:i1'U'V1 l!llv lJ'U1fllJ V t �- l!,ctt,(;(1 '11'U1'U <il O'UU 

(;TI_ R1i-:if'lru�m1lJm1hf'l�v1111el�-:iV11v1a-:i'IJ1;11 vi @)/l!Jct'.J(;(l
QJ c:J CII 

a-:i1'UV1 @)ti lJ'U1f'llJ vrn. lvct'.Jm 

Ci'.. R1i-:iflru�m11.1m1 hfl�v1iel�-:i'Vl1v1a-:i'lJa1 vi 1!>/l!l<tbm 

a-:ii''Uvi 1£>Q1 i1mfll.l vrn. l!Jct'.J(;(l '11'U1'U @) '11 vi 
• 

�-:iL U'U 11fl�v1ieleJ'U1J111EJ\Jl1l.ltl1�m�m�vi11-:ia1511ru�'lJ L�el-:i zjmLa�el1fl11'11flqJ'llel-:i 11fl�v1ieleJ'U1J111EJ 

(ouuvl Q'l) Vi.�. \!)(tt)Q1 Lv1EJi1fl111�U1vl'lJEJ1EJ1,:jfl11-:i1 tlvf1 Ll;lflLLi;'l�WUfl11L �,ifi'U'llm'11'U1'U�'\J1Elel�1-:i 

11v'IL11 

i-:iV11v1a-:i'llm�-:in1'Vl'Uv11.11mm1L �-:i�1'U 1 tJm1L�11�1-:i 'Uel-:intJu.a�muA1.111A�v1L(el 11fa 

Lfl htJ1 lvo®ri (COVID-19) 'tv1EJfl11m �'U'llelU'llel-:iAru� fl111.1n11 hfl�v1i eli-:i'Vl1v1a-:i'l.la11�mrnR1i-:i 

'llel-:if'lru� m11.1m111f'l�v1ieli-:i"1-11v1a-:i'lJm L�elLU'Um1muAlJLLa�av1famam1LLW�1�U1v1'llel-:i11fl�v1L(el bf a 
• 

LAL1'U1 l!>o@)ti (COVID-19) mEi1'Ui-:i'Vl1v1a-:i'llm LLa�'llel1�'11'U11'llfl11/'Vlt.t1EJ-:i1'U �eltl{i�mmn\Jl1fl11el�1-:i 
' ' 

I CV Cf Qi CII I t,, 

Lf'l'j,:jf'l)vl 11Ell;l�LelEJvl\Jl1lJ'1,:j'V1'1-:immEJ 

�,:jL�EJ'UlJ1L�el�'111ru1�1L'W'Ufl11 LLl;l��eltlfiu1imlJeJ�1,:jLf'l�,:jflfv1 

sa•a;:, 

(1J1'1a1w� w-,�a111ru) 

lv.:i�11l1'tln1�i.:J�'lfl tJ���11fn1�U.Vl1J 

I ' ., d V V ..., 

fll;'llJ-:i1'U EJVlfi� 1'1 \Jl 1 LLi;'l�'IJ e)lJ i;'l L Viel fl 11W(,),J'U 1 'iJ ,:j'Vf1 vi 
' . " 

L'V11./LV11'111 o-�CJ'.Q1@)-bei'.bei'. atl.l.l'Vl. �ml!:>l!:>b 
E-mail : Praratdamri.sk@gmail.com

1,1 I -., a, 

�11l111n1��.:i�1fla.:i��1

1252

26/03/2563

22.26

สอ.373
30/3/2563
08.16.

กก 460/
2 เม.ย. 2563/
09.31 น.

เรียน  อธิการบดี
           สนง.จังหวัดสงขลา ส่งคำสั่งตามมาตรการ
เร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯ
           เพื่อโปรดทราบ และมอบกองกลาง
ประชาสัมพันธ์




                                       ๓๐  มี.ค.  ๒๕๖๓
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สอ.371
30/3/2563
08.06น.

กก 462 /2 เม.ย.2563 / 10.46 น.

เรียน  อธิการบดี
           สนง.จังหวัดสงขลาแจ้งแนวการ
ปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่นๆเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ
           เพื่อโปรดพิจารณามอบกอง
กลางประชาสัมพันธ์





                             ๓๐  มี.ค.  ๒๕๖๓
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สอ.372
30/3/2563
08.13 น.

กก 463 / 2 เม.ย.2563/
10.49 น.

เรียน  อธิการบดี
           สนง.จังหวัดสงขลาแจ้งแนวทาง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่
           เพื่อโปรดพิจารณา มอบกองกลาง
ประชาสัมพันธ์




                           ๓๐  มี.ค.  ๒๕๖๓
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