
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานจังหวัดสงขลา ท่ี สข ๐๐๑๗.๒/ว 179 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
เรื่อง คําสั่งมาตรการเรงดวนในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

2. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐31/ว 2534 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 
เรื่อง ขอควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

๓. หนังสือสํานักงานจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว 192 ลงวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง คําสั่งตามมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  

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 

    เมษายน  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

 

 

๒๐๙

๙



1429
02/04/2653
11.32

สอ.401
4/4/2563
22.30 น.

กก 501 / 7 เม.ย. 2563 / 15.01 น.













1537
07/04/2563
07.20

กก 512 / 8 เม.ย. 2563 / 11.11 น.

dena
Typewritten Text
สอ.4137/4/25638.49 น.

dena
Typewritten Text













GI 

� a'lJ oo(o)G'l.l!:>/1 -!>t� 

�,:i '11'U'S7'1JnT�U'W�1�,:j'Vl1�Vlm1tJ1!'.I 'U1!'.lnel.:!1'1mi.JnA'Sel.:!'11U'r1el.:l�'UVlnLL\1.:l \11'Vl1J1'VI\J1!'J,:j1\.1��1�1'Vlf1'1 
. . ... 

VlmLi-i.:i u'S:::61'Uame:i111a1V1m'Sl.Jvie:i.:iL�t11�.:iV11��.:i'llm u'S:::61'Uvmn1'Sfi'1�.:iV11��.:i'lJ"17 
• • 

u'S:::57'U�fl1e:i111a1'Vlm'Sl.J�.:i'Vl1�a.:i'lJ"17 
• 

1111l.J��.:i'Vl1�a.:i'llm 1�t1Aru::: m'Sl.ln7-S L 'SA���e:i�.:i'Vl1�a.:i'llm 1!i1e:ie:inf\'1i.:i1111l.lm111'Sn111 'Un7'S 

L�1'S:::1.:i tle:i.:in'ULL"1:::A1tJAl.JL'SA��Lte:i b�a1A l'S'U1 \!:)Q(o)� ((OVID - 19) 1'U:'U��.:iwr��.:l'lJ'11 Lrn:::�.:l'Vl1� 

�.:!6lJ"111111LL�.:iL1!'.l'U 1 �Vlnfl1A'11'UVl'S1tJLL�1 Ju 
. 

�.:i'Vl1�a.:i'lJ"17 L� t1A17l.J L �'U'?Jtl'U'll e:i.:iri ru::: m'Sl.l n1111 A��vi e:i�.:i'Vl1� � .:i'LJ,n 11i1e:i e:i nri"1i .:i 

Aru:::m1:1Jn11 hA��vie:i�.:i'Vl1�a.:i'LJ"17 (L�l.JL�l.J) �7'U1'U m ouu u1:::ne:itJ!i11!'.I 

(9). f\'1i.:iAru:::m'Sl.Jn7'Sl'SA��tJ1tl�·:i'Vl1��.:i'lJ'11 � � /l!:>cfbm L�eM n7'S'LJ!'.11!'.IL1?t7i.:itJ�amu� 

LU'Un71-B'1A'S11 '1.:!1'U� '11(9) �\J1Al.J Vi.Pl. l!:>cfbm 

l!:> .  f\'1i.:iAru:::m'S:1Jn1-shA��tJie:i�.:iv11�a.:i'LJ"17 � @)o /t!:>ctt>m L�e:i.:i l.l1mn11d.:ivhu1un11 
., ., ' 

L�11:::1.:iue:i.:in'ULL"1:::A1tJAl.JL'SA��L�el 11��LAhu1 \!:)Q@)� ((OVID - 19) 1u�,u� :::mn;e:i �.:i1uvi Ql@) 
• 

�\J1Al.J Vi.Pl. l!:>cfbm 

m. f\'1i.:iAru:::m'Sl.Jn7'SL'SA��(J)e)�.:J'Vl1��.:J'lJ'11 � @)(9) /l!:>cfbm L�e),:j n7'S�1l.J L'U1:U�L�!'J,:j
., .,j 

"1.:J1\JVl @) Ll.J�1!'.I\J l!:>cfbm 

'S1 !'.I�::: L� !'.I �,J 11 n!J 1111l.l � .:l �'1.:ll.J1'W � e)l.J,Q 

�.:i L1!'.1Ul.J1 L �e)Vlj1tJ LL'1 :::�e:iuljmi \111l.Je) � 1.:J LA1 .:JA1'vi� e) 1 u 

mil.J.:i7'U!'.IVl6f'17�111iLrn:::-ire:il.J�L'WBn11iv1Ju1�.:iw1vi 
. . " 

1 VI'S .11 m�11 oG'lc:t-m@)bc:tbcr mJ.l.JVl. ITTiml!:>l!:>b 

1538

07/04/2563

07.25

กก 513 / 8 เม.ย. 2563/ 11.14 น.

dena
Typewritten Text
สอ.4147/4/25638.55 น.

dena
Typewritten Text
















