
 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  แตงต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  นายสมเกียรติ  สายธนู  ใหดํารงตําแหนง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ต้ังแตวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๘  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๘  นั้น  เนื่องจาก  นายสมเกียรติ  สายธนู  ไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนด
ตามวาระแลวเมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๒  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณไดมีมติเห็นชอบ
ใหเสนอแตงต้ัง  นายสมเกียรติ  สายธนู  ดํารงตําแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณตอไปอีกวาระหนึ่ง  
ตามมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และไดนําความกราบบงัคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตอไปแลว 

บัดนี้  ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  นายสมเกียรติ  สายธนู  ใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณตอไปอีกวาระหนึ่ง  ต้ังแตวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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