
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอสงสําเนาหนังสือมาเพ่ือประชาสัมพันธ 
จํานวน  2  ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ท่ี อว 0610(3)/2946 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563
เรื่อง การสรรหาผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

2. หนังสือมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ี อว 69.1.1/ว 166 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563 เรื่อง
ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    กันยายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๖๖๕

๒๓

boonya
Typewriter
๒๔๒๗

boonya
Typewriter
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

boonya
Typewriter
๑๔.๔๑

20-08-60
Typewriter
152

20-08-60
Typewriter
24     กันยายน   2563

20-08-60
Typewriter
17.00

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

20-08-60
Typewriter
24 ก.ย. 63

คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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