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เรียน กบค. 
    ๑.เพื่อโปรดทราบ สปวอ.แจ้งเชิญเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับรางวัล “We are together” 
สำหรับบุคคลที่อุทิศตนเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    ๒.เสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา 

๘ ก.ค. ๖๔ 




