
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 159 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 3 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวน 2 เร่ือง

- หนังสือที่ สผ 0003/ว 160 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เร่ือง ยายที่ทําการ จากที่ตั้งเดิม
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ถนนประดิพัทธ เขตพญาไท กทม 10400 ไปยังที่ตั้งแหงใหม สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300 

- หนังสือที่ สผ 0008/5277 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เร่ือง ขยายเวลาการสงผลงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย จากเดิม ภายในวันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2563 เปนภายในวันศุกรที่ 31 
กรกฎาคม 2563 สอบถามโทร 08 1814 6105, 09 6394 5463  

2. หนังสือศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ มท 0607/ว 5047 ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2563 เร่ือง แจงมติคณะรัฐมนตรี มาเพื่อทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   กรกฎาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๔๙๑

๑๓

Libarts_008
Typewriter
๑๖๒๕

Libarts_008
Typewriter
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Libarts_008
Typewriter
๑๖.๓๐

20-08-60
Typewriter
๑๐๒

20-08-60
Typewriter
๑๕     กรกฎาคม      ๒๕๖๓

20-08-60
Typewriter
๐๙.๐๐

20-08-60
Typewriter
เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน E-mail@rmutsv
.ac.th ของบุคลากรทุกท่าน และดำเนินการประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์คณะฯ ต่อไป

20-08-60
Typewriter
๑๕ ก.ค. ๖๓
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