
ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว 21 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 มาเพ่ือ
ประชาสัมพันธหนังสือในสวนท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานของทาน จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. หนังสือสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1115/ว 900
ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรชุดวิดีทัศนเพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) “รวมคิด รวมทํา รวมปรับเปลี่ยน สูความยั่งยืนของไทยและโลกของเรา”  

2. หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ท่ี สผ 0008/1640 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ
2564 เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธโครงการประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยฯ 

3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ท่ี นร 0305/ว 2564 ลงวันท่ี 8
กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ขาว สคบ.ดานการคุมครองผูบริโภค จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 1) กอนจะคิดสื่อรักดวยดอก
กุหลาบ 2) จับขายอยางม่ันใจ...สบายใจท้ังผูขายและผูซ้ือ และ 3) รูไวไมโดน...โจรไซเบอรหลอก มาเพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มีนาคม  2564 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100 

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑2๓ 

๒๕๑

๑

353
2/3/2564
08.52

210

3/3/64

16.32

เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
       ๑.เพื่อโปรดพิจารณา
       ๒.เห็นควรมอบ หน.บริหารและวางแผน มอบ
งานบุคลากร(นส.ฤทัยรัตน์)ประชาสัมพันธ์หน่วย
งานภายในทราบ


๒ มีนาคม ๒๕๖๔

2 มี.ค. 64

ปิยะ ประสงค์จันทร์
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