
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 460 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 จํานวน 9 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค 0802.1/ว 284 ลงวันที่ 25 มีนาคม 
2563  

2. หนังสือสํานักขาวกรองแหงชาต ิที่ นร 0601/461 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  

3. หนังสือองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ที่ อบก 2563.01/ว 385 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2563  

4. หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต 1601/ว 1383 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563  

5. หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช 4.01/ว 2284 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2563 

6. หนังสือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ที่ อว 5101/ว 691 ลงวันที่ 
30 มีนาคม 2563 

7. หนังสือบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ที่ ธพส 00497/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 

8. หนังสือสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ที่ สพภ 021/ว 691 ลงวันที่ 
31 มีนาคม 2563 

9. หนังสือองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ที่ อว 5201/ว 450 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 

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

ประชาสัมพันธ  

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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กก 580 / 17 เม.ย. 2563 / 16.30 น.

เรียน  อธิการบดี
         สนง.ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯทำหนังสือแจ้งการติดต่อราชการหรือแจ้งข่าวสารของหน่วยงานจำนวน  9 เรื่อง
         เพื่อโปรพิจารณามอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ












































