
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 214 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 3 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 เร่ือง

- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 368 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เร่ือง การสรางการรับรูที่
ถูกตองแกประชาชน 

- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 375 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เร่ือง การกําหนด
วันหยุดราชการเพื่อชดเชยวนัหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 

2. หนังสือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว 4003 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2563 เร่ือง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ.2559 (กลุม Al-Qaida) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   กันยายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๖๒๔

๒

boonya
Typewriter
๒๑๙๙

boonya
Typewriter
๒ กันยายน ๒๕๖๓

boonya
Typewriter
๑๔.๔๐

20-08-60
Typewriter
๑๓๒

20-08-60
Typewriter
๒    กันยายน   ๒๕๖๓

20-08-60
Typewriter
๑๕.๓๐

20-08-60
Typewriter
เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน E-mail@rmutsv
.ac.th ของบุคลากรทุกท่าน และประชาสัมพันธ์หน้า
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คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กก 1280/31 ส.ค.2563/09.09 น.

คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
















