
ที่  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว 312 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มาเพ่ือประชาสัมพันธ
หนังสือในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือกรมการขาว ที่ กษ 2601/ว 206 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เร่ือง ขอแจงเปลี่ยนที่
อยูในการจัดสงไปรษณียของกรมการขาว จากเดิม กรมการขาว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 เปน กรมการขาว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 มาแจงเพื่อทราบ 

2. หนังสือสมาคมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ที่ สสพทบ 202/2563 ลงวันที่ 16
ตุลาคม 2563 เร่ือง ขอเรียนเชิญรวมทําบุญโครงการทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษาสําหรับคนตาบอดไทย พ.ศ.2563 
ณ วัดเชิงทา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสนับสนุนโอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี สมาคมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขายอยเซ็นจูร่ี เลขที่บัญชี 481-012902-0 
หรือสอบถามโทร. 0 2539 5239 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

   ธันวาคม  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสารฯ
ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน E-mail@rmutsv.
ac.th ของบุคลากรทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ผ่าน
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คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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