
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ 
จํานวน ๓  ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ี ทส 1๐๐๑.๑/
ว ๕๐๕๕ ลงวันท่ี 1๔ เมษายน 2563 เรื่อง ชองทางการติดตอราชการกับหนวยงาน 

2. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๒๔ ลงวันที่ 1๗ เมษายน
2563 เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตรัง 

๓. หนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๒๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน 
๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วาดวย 
การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจําปฮิจเราะหศักราช ๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) (ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๓) 

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

ประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 เมษายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๒๕๙

๒๓

1181

14.07
24 เม.ย. 2563

      ฝบ



24/04/2563

เรียน คณบดี
         เพื่อโปรดพิจารณา มอบ ปชส. ดำเนินการ


               26 เม.ย. 63

ทราบ/มอบงานปชส. ดำเนินการ

28/4/63
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กก 585 / 20 เม.ย. 63 / 14.01 น.

เรียน อธิการบดี
          สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหนังสือแจ้งการจัดส่งหนังสือถึงหน่วยงาน
         เพื่อโปรดพิจารณามอบกองกลางประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน
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กก 591 / 21 เม.ย. 2563 / 09.55 น.
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สอ.47320/4/256310.27 น.
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กก 592 / 21 เม.ย. 2563 / 09.57 น.
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สอ.47420/4/256310.33 น.








