
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2563 
จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงการคลัง จํานวน 2 เรื่อง

-  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๗๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจง
รายชื่อผูท้ิงงาน 

    -  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๗๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจง
รายชื่อผูท้ิงงาน 

2. หนังสือมูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ี มศม ๘๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑
เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมบริจาคเงินสนับสนุนเพ่ือจัดทําหนากากผาแจกจายใหกับ
เด็กกําพราในจังหวัดชายแดนใต 

3. หนังสือศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ี อว ๖๔.๒.๗๕/๑๔๗๓ ลงวันท่ี ๕
พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเผยแพรประชาสัมพันธลิงคเวปไซตวารสารวิชาการ 
“Unisearch Journal” 

4. หนังสือสถาบันวัคซีนแหงชาติ ท่ี สวช ว ๓๑๖ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม 2563 เรื่อง การติดตอ
ราชการกับสถาบันวัคซีนแหงชาติ ในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    พฤษภาคม  2563 

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

๓๔๕
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