


ประพันธ์โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม

ใต้บาทเบื้องเยื้องยาตรา   ดั่งรอยฟ้าด�าเนินดิน
ศรีวิชัยธรณิณ     ปวงศาสตร์ศิลป์....จึ่งงอกงาม



1

รายละเอียดตราสัญลักษณ์ มีดังนี้
	 อักษรพระนามาภิไธย	ส.ธ.	ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์	อักษร	ส.	สีม่วงชาดแก่
อักษร	ธ.	สีขาว	บนพ้ืนสีม่วงครามอ่อน	เป็นสีวันพระราชสมภพ	ดวงเพชรรัตน์	๕	ดวง
หมายถึงทรงเจริญพระชนมายุ	๕	รอบ	อักษรนามาภิไธย	ส.ธ.	อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบ
ปักพระย่ีก่าทองไม่ประกอบพระกรรเจียกจร	เบื้องหลังพระชฎามีพระบวรเศวตฉัตร
พระสัตตปฎลเศวตฉัตร	คือ	ฉัตรขาว	๗	ชั้น	แต่ละชั้น	มีระบายขลิบทองแผ่ลวด	๓	ชั้น
ชั้นล่างสุด	ห้อยอุบะจ�าปาทอง	เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ	สมเด็จพระบรมราชกุมารี
ทั้งสองข้าง	กรอบพระนามาภิไธย	มีรูปเทพยดา	พระกรหน่ึงประคองเชิญพระสัตตปฎลเศวตฉัตร
พระกรหน่ึงกระชับเถาว์บัวทองไว้ขัดพระขรรค์	ทรงเศวตพัสตราภรณ์เขียนทอง	เทพยดา
ข้างเลข	๖	(ด้านซ้าย)	ทรงพระชฎาเดินหนปักพระย่ีก่าดอกไม้ทอง	ทัดพระกรรเจียกจร
และ	เทพยดาข้างเลข	๐	(ด้านขวา)	ทรงพระชฎามหากฐิน	(พระชฎาห้ายอด)	ปักพระย่ีก่า
ดอกไม้ทอง	ทัดพระกรรเจียกจร	หมายถึง	เทพ	ยดา	ทรงมาบริรักษ์เฉลิมฉลองในมหามงคล
กาลนี้	ให้ทรงเจริญพระสิริสวัสดิ์	ภูลพิพัฒน์พระเกียรติยศย่ิงพ้นส่ิงสรรพทุกข์โรคันตราย
ทั้งปวง		อนึ่งเถาว ์บัวทอง	หมายถึง	ทรงเนาวนิเวศน์	นามว่า	“สระปทุม”	ใต ้กรอบ
พระนามาภิไธย	มีเลข	มหามงคล	ว่า	ทรงเจริญ	พระชนมายุ	๖๐	พรรษาบนพ้ืนสีหงส์บาท
(ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์)	เป็นสีวันพฤหัสบดี	ในคัมภีร์	พระไสยศาสตร์	ว่าเป็นมงคลอายุของ
วันพระราชสมภพ	ถัดลงมา	มีเชิงลายถมสีหงชาด	(ชมพู)	เขียนอักษรไทยยอดสีทองว่า
“ฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ”	และ	“๒	เมษายน	๒๕๕๘”	บนห้องลาย	พ้ืนสีขาวถัดลงมา
สะท้อนถึงทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณและการโบราณคดีทั้งปวงด้วย

ตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘ 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมในการจัดสร้างอาคารละหมาด
โดย มทร.ศรีวิชัยได้ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างอาคารหลังดังกล่าว

ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันตรี
อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖



	 ค�าว่า	“ราชมงคล”	หมายถึง	สิ่งที่ดีงามอันเป็นมงคลท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พร้อมทั้งพระราชทานตราให้มหาวิทยาลัยเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ
ประดับบนพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์	ซึ่งเป็นสิ่งท่ีชาวราชมงคลต่างน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างมิลืมเลือน	
	 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๕๒๗	ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีโดย
เสด็จพระราชด�าเนินกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ไปในงานพระราชทานปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจวบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตราชมงคล	น�้าพระราชหฤทัยของล้นเกล้า
ล้นกระหม่อมได้พร่างพรมบนดวงใจของบัณฑิตราชมงคล	โดยท่ีบัณฑิตทุกคนต่างมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ	เพ่ือสนองคุณของแผ่นดินด้วยการน�าวิชาชีพ
ที่ เรียนมาผสมผสานกับวิชาการสาขาอ่ืนๆ	และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน
พระมหากรุณาธิคุณนี้สุดจะพรรณนาออกมาเป็นถ้อยค�าใดๆ	ได้
	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงพระเมตตาเสด็จเย่ียมเยียนล้วนเป็นขวัญและก�าลังใจแก่ชาวราชมงคล
ศรีวิชัย	ยังผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิต
ในหลากหลายสาขาออกสู่สังคม	เพื่อเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป	 	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จึงขอน�าเสนอภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่ทรงโปรดเกล้าฯ		ให้คณะผู้บริหาร
คณาจารย์	และนักศึกษา		เข้าเฝ้า	และทรงมีพระเมตตาเสด็จเย่ียมเยียนเพ่ือทอดพระเนตร
ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตลอดมา	

พระมหากรุณาธิคุณต่อราชมงคลศรีวิชัย
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช	สมเด็จพระนางเจ ้า สิริ กิ ต์ิ
พระบรมราชิ นีนาถ	สมเ ด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 	สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็ จพระ เจ ้ าลู ก เธอ 	 เจ ้ าฟ ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 	อัครราชกุมารี
เสด็จประพาสภาคใต้	และทรงแวะเย่ียม
วิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช	ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยา เขตนครศรี ธ รรมราช 	 ไสใหญ ่
เมื่อ วันที่ 	๒๖	สิงหาคม	พ.ศ. 	๒๕๑๗
ได้ทรงให้พระบรมราโชวาทแก่คณาจารย์
และนักศึกษา	ณ	หอประชุมวิทยาลัยฯ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับพระราชวินิจฉัยให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ตามแผนแม่บทระยะที่	๕	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มีความรู้และความเข้าใจถึงความส�าคัญของพันธุกรรมพืช	โดยให้มีการร่วมคิดและปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย	ในปี	๒๕๕๐	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้มีกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	รวมท้ังสิ้น	๔๐	โครงการ
เมื่อวันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๐	ณ	บริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาเกาะ	และทะเลไทย	เขาหมาจอ
ต�าบลแสมสาร	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
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	 เมื่อวันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๕๓	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปในการตรวจเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	พลเอกนวล	–
คุณหญิงบานชื่น		จันตรี		หมู่ท่ี	๕	บ้านแกแดะ	ต�าบลธารคีรี		อ�าเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา
โดยมีรองศาสตราจารย์ประชีพ		ชูพันธ์	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	ถวายรายงานอาคารบ้านพักครูและห้องน�้าที่ทางมหาวิทยาลัยฯ	ได้จัดสร้างขึ้น
พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ร่วมถวายหนังสือลูกหยี	พันธ์ุกล้าไม้หยีและผลิตภัณฑ์ลูกหยีท่ี
แปรรูป
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคาร
“เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐”	ณ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง	ต�าบลไม้ฝาด	อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	เมื่อวันที่	๑๘		สิงหาคม	๒๕๕๔
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินให้อาหารเต่าตะนุ
ณ	พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาเขตตรัง
ต�าบลไม้ฝาด		อ�าเภอสิเกา		จังหวัดตรัง		เมื่อวันที่	๑๘		สิงหาคม	๒๕๕๔
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคาร

“มงคลศรีวิชัย”	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาลัยรัตภูมิ		ต�าบลท่าชะมวง

อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	เมื่อวันที่		๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๔
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	 เมื่อวันท่ี	๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	อาจารย์สุรพงษ์			ถาวโรจน์		รักษาราชการแทนอธิการบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ถวายรายงานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี	ในการจัดสร้างอาคารละหมาด	และถวายภาพเขียนด้วยสี
อะคีลิค	ขนาด	๖๐	เซนติเมตร	x	๑๒๐	เซนติเมตร	โดยให้ชื่อภาพว่า	“เว้ิงธารคีรี”	เป็นบรรยากาศ
ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล	–	คุณหญิงบานชื่น		จันตรี		อ�าเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา	ซึ่งเป็นผลงานภาพของอาจารย์เอกพงษ์		คงฉาง	อาจารย์สาขาศิลปกรรมและ
ออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา		ทิพย์วารี		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กราบบังคมทูลถวายภาพ	พระบรมธาตุเจดีย์สลักดุนทองเหลือง	เน่ืองในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงพระราชทานปริญญาบัตร
ให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เมื่อวันท่ี	๒๓	กันยายน		๒๕๕๖
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๐-๒๕๕๑	ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒	ครั้ง ท่ี 	๒		เมื่อวันท่ี	๒๐	กันยายน	๒๕๕๓
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจ�าป ีการศึกษา	๒๕๕๓	ครั้งที่ 	๓		เมื่อวันท่ี	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๔
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจ�าป ีการศึกษา	๒๕๕๔	ครั้ง ท่ี 	๔	เมื่อวันท่ี	๒๔	กันยายน	๒๕๕๕
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจ�าป ีการศึกษา	๒๕๕๕	คร้ังท่ี	๕	เมื่อวันท่ี	๒๓	กันยายน	๒๕๕๖
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖	ครั้งท่ี	๖	เมื่อวันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๖		ณ	ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหาดใหญ่
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
เพื่อสมทบทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๒

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๓ พร้อมถวายหนังสือวัลลิ์รุกขบุปผชาติ
ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๔

 ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๕
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ปี ๒๕๕๖



20

		 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		มีพระชนมายุครบ

๖๐	พรรษา		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	พร้อมใจจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือเป็นการส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม	ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี	ทรงมีพระเมตตาเสด็จเย่ียมเยียนชาวราชมงคลศรีวิชัยเสมอมา	ล้วนเป็น

ขวัญและก�าลังใจอย่างหาที่สิ้นสุดมิได้		

		 ชาวราชมงคลศรีวิชัย	จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ท้ังส้ิน	๑๒	โครงการ

จึงขอน�าเสนอภาพกิจกรรมโครงการ	ต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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		 ๑.	๙	ราชมงคลพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ	ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร	เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร	โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		เข้าร่วมพิธี
อุปสมบท	จ�านวน	๕	ราย
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	 ๒.	โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	“๖๐	พรรษา
สธ	ในดวงใจ”	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	และต�าบล
ท่ายาง	อ�าเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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		 ๓.	โครงการ	“คืนบ้านให้ปูปลา		คืนป่าให้ขนอม	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ครบ	๖๐	พรรษา		ณ	เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนอ�าเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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		 ๔.	โครงการคืนสนให้ชลาทัศน์เก้าร้อยหกสิบต้น	ณ	บริเวณหาดชลาทัศน์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา
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		 ๕.	โครงการราชมงคลศรีวิชัย	ตักบาตรหนังสือเพ่ิมบุญสู่ปัญญามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ
๒	เมษายน	๒๕๕๘	ณ	วงเวียนประติมากรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา
โดยได้มอบหนังสือให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน		ซึ่งได้รับหนังสือจากการตักบาตร
ทั้งสิ้น	๓,๒๔๗	เล่ม
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		 ๖.	โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	โอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	ณ	อาคารเอนก
ประสงค์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา	โดยกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ
ท่านเจ้าคุณ	พระราชธรรมวาที	(ชัยวัฒน์	ธมฺมวฑฺฒโน)	วัดประยุรวงศาวาส	กรุงเทพมหานคร
และ	พระมหาจารุวัฒน์	จรณธัมฺโม	วัดบางรักใหญ่	อ.บางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	แสดง
ธรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
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		 ๗.	โครงการปลูกประดู่	ตะเคียน	และยางนาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	สงขลา	
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			 ๘.	โครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจ�าพระองค์	(สีม่วง)	โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกพ้ืนท่ีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ซึ่งผลการตัดสินการประกวด
จัดสวน	ดังต่อไปนี้		อันดับที่	๑	ส�านักงานวิทยาเขตตรัง	ได้รับเงินรางวัล		๕๐,๐๐๐	บาท
อันดับท่ี	๒	คณะเทคโนโลยีการจัดการ		ได้รับเงินรางวัล		๓๐,๐๐๐		บาท		อันดับที่	๓	คณะศิลปศาสตร์
ได้รับเงินรางวัล		๒๐,๐๐๐	บาท		อันดับท่ี	๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์		และอันดับท่ี	๕	สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ		ได้รับเงินรางวัล		๑๐,๐๐๐		บาท		

มทร.ศรีวิชัย สงขลา
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วิทยาลัยรัตภูมิ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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		 ๙.	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	
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		 ๑๐.โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยนางญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ
อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา
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		 ๑๑.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้านจ�าปูลิง	และมะไฟกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ
อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ 	และโครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู ้วิถีข้าวชาวควนรู	อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว	ขณะนี้ก�าลังอยู่ในระหว่างการด�าเนินงาน

		 ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดินมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิต
บัณฑิตท่ีรู้จริง	ปฏิบัติได้	เปี่ยมด้วย	คุณธรรม	จริยธรรม	เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
สนองคุณของแผ่นดิน	และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนให้สมดั่งพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเมตตาต่อชาวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สุดจะพรรณนาออกมาเป็นถ้อยค�าใดๆ	ได้





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย	(มทร.ศรีวิชัย)
www.rmutsv.ac.th


