
ท่ี อว ๐๖๕๕/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ท่ี ทีโอที/919 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจงการควบรวมบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มกราคม  2564 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารฯ
ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน E-mail@rmutsv.
ac.th ของบุคลากรทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์คณะฯ ต่อไป

20-08-60
Typewriter
5 ม.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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เรียน อธิการบดี
          บมจ.ทีโอที แจ้งการควบรวม บมจ.ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
          เพื่อโปรดพิจารณามอบกองกลางประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน

Sittiporn Boonyanuwat

สุเทพ ชูกลิ่น
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