
ท่ี อว ๐๖๕๕/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ี อว 0636(4)/ว 166 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความ

อนุเคราะหตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน 

สําหรับรายละเอียดสามารถดาวนโหลดไฟล ไดท่ี http://general.rmutsv.ac.th/ หัวขอขาว
ประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน ๒๑๐๐ 

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๓๒๓

๒๒

๑๐๖๐
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒๒ พ.ค. ๖๓

๑๕.๔๙
๕๘

๒๒     พฤษภาคม    ๒๕๖๓

๑๖.๓๐

เรียน คณบดี 
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควนมอบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวผ่าน e-mail@rmutsv.ac.th
ของบุคลากรทุกท่าน และดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม
Family ทราบต่อไป
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