
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

โทร  ๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐ ต่อ  ๑13๐  โทรสำร  ๐-๗๔๓๑-๗๑33  
ที ่  อว 0655/47 วันที ่ 11  มกรำคม  ๒๕63

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย :
           พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย 

เรียน    คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

พร้อมหนังสือฉบับนี้ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ขอส่งส ำเนำ
หนังสือส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  ที่ อว 6201/ว1991 
ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2564 เรื่อง ประชำสัมพันธ์โครงกำร NXPO Policy Innovation Platform for the 
Better Future โจทย์ท้ำทำย : พลิกวิกฤต Covid – 19 เป็นโอกำสทองของประเทศไทย มำยังหน่วยงำนของท่ำน 
จ ำนวน 1 ฉบับ ดังรำยละเอียดแนบ 

จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ 

 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์  สงรักษ์) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

65
12/1/2564
15.58

37
14 มค. 64
09.31

เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
       1.เพื่อโปรดพิจารณา
       2.เห็นควรมอบ หน.วิชาการและวิจัย มอบ
งานวิจัย(นส.สิริอร)ดำเนินการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภายในสังกัดทราบ


12 มกราคม 64
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มอบ ฝ่ายวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์

11 มค.2564
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