
  



 

 

 

                           

 

ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ 
 

๏ บังคมคัลขวัญประชาอาศิรวาท ปวงข้าบาทราชภัฏพิบูลถวาย 
เฉลิมพระเกียรติเกริกผดุงฟุ้งกำจาย  ทรงแผ่ผายพระบารมีปรีชาญาณ 

๏ ด้วยพระราโชบายการศึกษา  มอบคนของพระราชาเร่งสืบสาน 
ราชภัฏรักษาต่อก่อกิจงาน   เทิดภูบาลจิตอาสาข้าภักดี ฯ 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  
และบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง ผู้ประพันธ์ 

 

 



 

 

                           

 

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ 
 

๏ สิโรตม์เบื้องบาทบงส์ุองค์เจ้าฟ้า พระพัชรกิติยาภาสง่าศรี 
ธ ทรงเป็นพระนิตินาถราชนารี   ข้าพระบาทน้อมพลีถวายพระพร 

๏ ผองบัณฑิตราชภัฏพิบูลสงคราม ปีติงามสง่าวิศิษฏ์อดิศร 
น้อมสำนึกพระการุณย์กรุ่นกำจร    สถาวรสิริประสงค์ทรงพระเจริญ ๚ะ๛ 

 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง ผู้ประพันธ์ 

 



 

 

 

ขอแสดงความย ินด ีก ับบ ัณฑ ิต  มหาบ ัณฑ ิต  และด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต              

ทุกท่านที ่สำเร ็จการศึกษาและเข้าร ับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  

พ.ศ. ๒๕๖๕ นับเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิต ครอบครัว และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพบูิลงคราม  

ขอให้บัณฑิตทุกท่านตั้งใจทำงานเพื่อสร้างอนาคตให้แก่อาชีพ หน้าที่การ

งานให้เจริญรุ ่งเรือง ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสุข ความ

เจริญรุ่งเรือง  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่  

ท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถและพัฒนาศักยภาพตนเองตลอดไป 

                             

(ดร.สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

 

 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และ

บัณฑติกติติมศักดิ์ทุกท่าน  ในความสำเร็จที่ได้มาด้วยความภาคภูมิ เป็นเกียรติ 

ศักดิศ์รีแห่งชีวติและครอบครัว มหาวิทยาลัยภูมิใจในความสามารถของทุกท่าน 

นับจากนี้ไป ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน  นำองค์ความรู้

และความสำเร็จในวันนี้เป็นแนวทางนำไปสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมโดยรวม

ของประเทศชาติให้เจรญิกา้วหน้าต่อไป  

   ขอให ้ท ุกท่านใช ้การปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ีนำไปสู ่ความเจร ิญก้าวหน ้า  

และประสบความสำเร็จ  ด้วยหลักคิดและวิธีการที่ดี รัดกุม และเฉียบคม  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะความรูท้ี่ได้รับมานั้น เปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติ

ที่จะติดตัวทุกท่านไปตลอดทุกที่ทุกเวลา ขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า เกียรติภูมิ

และศักดิ์ศรีจะติดตัวทุกท่านตลอดไป  

       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ)์ 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 



 
 
รายนามบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 

นายพิเชษฐ์   เอี่ยมชาวนา 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาภาษาไทย 

 
นายมนู   พุกประเสริฐ 
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
นายสมศักดิ์   ตันติมาสกุล 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด 

 

 
  



นายพิเชษฐ์ เอีย่มชาวนา  
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
คำประกาศเกียรติคุณ 

พิเชษฐ ์เอ่ียมชาวนา หรือ “น้าโย่ง เชิญยิ้ม” ศิลปินพ้ืนบ้านชาวพิษณุโลก ผู้เริ่มต้นสืบสานศิลปวัฒนธรรมจาก

คณะลิเกศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย ซึ่งเป็นคณะลิเกที่โด่งดังของจังหวัดพิษณุโลก ก้าวสู่ วงการตลกในฐานะ โย่ง เชิญยิ้ม 

ประสบความสำเร็จเป็นตลกแถวหน้าของเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน ต่อมา โย่ง เชิญยิ้ม ได้มีผลงานโดดเด่นที่แสดงถึง

ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งคำศัพท์ อักขระ และคำคล้องจอง รวมไปถึงไหวพริบปฏิภาณ ในการแสดง

จำอวดหน้าม่านร่วมกับเพื่อนในชื่อ น้าโย่ง น้านง และน้าพวง ในรายการคุณพระช่วย ทำให้เพลงพื้นบ้านโดยเฉพาะ

เพลงฉ่อย กลับมาเป็นจุดสนใจในวงกว้าง สามารถเรียกเสียงหัวเราะและความเพลิดเพลิน ที ่สอดแทรกความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ควรแก่การ 

ยกย่องเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ นายพิเชษฐ์  เอี่ยมชาวนา เพื่อเป็นเกียรติ

ประวัติสืบไป 

 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
     ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้นำศิลปวัฒนธรรมการขับร้องเพลงพื้นบ้าน “เพลงฉ่อย” เผยแพร่สู่สังคมไทย 

ผ่านรายการต่างๆ “คุณพระช่วย” และ “จำอวดหน้าม่าน” จนเป็นที่จดจำ พลิกฟื้นศิลปะเฉพาะทางให้เยาชนคนรุ่นใหม่
หันมาสนใจและสืบสาน โดยให้เกียรติรับเชิญมาเป็นวิทยากรเพลงฉ่อยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษาร่วม
ร้องเพลงฉ่อยตอบโต้ ในงาน “เทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๕” สอดแทรกการใช้ภาษาไทย อักขระ คำร้องได้
อย่างด ีซึ่งได้ให้ความรู้และสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะพ้ืนบ้าน 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอนุรักษ์ไว้ เช่น “ดนตรีมังคละ” และชมรมลิเก
นักศึกษา “คณะลิเกเพชรพิบูล” ท่านรู้สึกดีใจท่ีศิลปะพ้ืนบ้านท่ีท่านรัก ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานไว้โดยคนรุ่นหลัง 

 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติส่วนตัว 
เกิดวันที ่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๑ อายุ ๖๔ ปี 
ภูมิลำเนา  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๓ ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดไทรงาม 

พ.ศ. ๒๕๑๖ ประถมศึกษา ๗ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
 

ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๑๖  เริ่มฝึกร้องลิเก คณะศักดิ์นรินทร์ดาวร้ายที่พิษณุโลกเป็นตัวโจ๊กใชช้ื่อว่า “ก้านยาว เก้ากระรัต” 
พ.ศ. ๒๕๒๙  เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เริ่มต้นเป็นนักแสดงตลกคณะนา่รัก/คณะเด่นดวงดาว  
พ.ศ. ๒๕๓๘  มีคณะเป็นของตนเอง ชื่อ “โยง่ พิษณุโลก” 
พ.ศ. ๒๕๓๙  เล่นตลกออกสู่รายการท่ีวี “ตะลุย ตลาด ตลก” และ รายการ “ก่อนบ่ายคลายเครียด” 
พ.ศ. ๒๕๔๑  เปลี่ยนชื่อจาก “โยง่ พษิณุโลก” เป็นชื่อ “โย่ง เชิญยิ้ม”   

เป็นท่ีรู้จักผ่านผลงานละคร/โฆษณา/ภาพยนตร์/ทอล์คโชว์ จำนวนมาก  
พ.ศ. ๒๕๕๑  รายการทีวีคุณพระช่วย (ช่วงจำอวดหน้าม่าน) 

 
ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ รางวัลเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในการพิจารณาผลงานสือ่มวลชนดีเด่น 

เพ่ือเยาวชน ครั้งท่ี ๑๗ จากคณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สำนักงานนายกรัฐมนตร ี

พ.ศ. ๒๕๔๗  รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพ่ือสังคม จากหนังสอืพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  รางวัลเกียรติยศ ศิลปะการพูดดีเด่นและสร้างสรรค์สังคมสาขานักแสดงตลก 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เข้ารับพระราชทานปริญญา 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย เนื่องด้วยเป็นผู้ท่ีมีผลงานการแสดง 
เป็นผู้นำเพลงฉ่อยมาผสมผสานกับการแสดงตลก 

พ.ศ. ๒๕๕๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งท่ี ๑๑ ในฐานะพิธีกร
รายการคุณพระช่วย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง 

พ.ศ. ๒๕๕๔  รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ แก่การแสดงจำอวดหน้าม่าน ผู้มีผลงานกิจกรรม
นันทนาการดีเด่น ประเภทละครและการแสดง จากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  รางวัล "ระฆังทอง" (บุคคลแห่งปี) จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) 

พ.ศ. ๒๕๕๘  รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นสู่สาธารณะ ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านจาก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  รางวัลเกียรติยศ "หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงทองคำ" (ผู้ผลิตผลงานดีเด่นยอดเยี่ยม         
แห่งปี) จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  



นายมนู พุกประเสริฐ  
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักด์ิ    
สาขาวิชารัฐศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
คำประกาศเกียรติคุณ 

นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นักปกครองผู้มีความรู้ความสามารถ

ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้อุทิศตนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสุโขทัย ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม โดยการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง 

สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ จนกระทั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัล

องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และรางวัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ จากคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญา

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ นายมนู พุกประเสริฐ 

เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ร่วมส่งเสริมเยาวชนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดสุโขทัย ได้ศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น โดยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะผู้บริหาร เพื ่อจัดตั ้งศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมเยาวชนให้ศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญด้านการบริหารการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาแก่นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุโขทัย ตามนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้การดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม  
 
 
 
 
  



ประวัติส่วนตัว 
เกิดวันที ่  ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๐๐ อายุ ๖๕ ปี 
ภูมิลำเนา  อำเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสโุขทัย 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๐ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 

ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

 
ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตัุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฏไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประเภทองค์กรท่ีทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ใน

ภาวะยากลำบาก  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งท่ี ๑๑ ของสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประเภทบุคคลดีเด่น จากการพิจารณาผู้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน  
และเป็นบุคคลดีเด่นด้านสร้างสรรค์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ 

จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 

➢ โครงการภายใต้วาระแห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย "ห่วงใยปู่ย่า ดูแลรักษาตายาย" 
- โครงการบ้านสงเคราะห์ประชามีสุข 
- โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
- โครงการตาใส ใจใส ห่วงใยผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

➢ การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
- โครงการฝึกอบรมใหก้ับผู้นำชุมชน ท้ังกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร. 
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเป็นแกนนำแห่งการพัฒนาองค์กรสตร ี

➢ การดำเนินงานด้านก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

➢ การดำเนินโครงการ คืนข้าวให้นา คืนปลาให้น้ำ 
 
 

 



นายสมศักดิ์   ตนัติมาสกุล 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    
สาขาวิชาการตลาด 

 
 
 
 
 
 
คำประกาศเกียรติคุณ 
 นายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล ประธานกรรมการ บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท สยาม
รับเบอร์ จำกัด นักธุรกิจชาวพิษณุโลกผู้เรียนรู้การประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยเรียนรู้กระบวนการผลิตจาก
โรงงานทอผ้าขององค์การทอผ้า สาขาพิษณุโลก และเริ่มต้นธุรกิจจากการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรส่งให้
โรงงานทอผ้าทดแทนอะไหล่ชำรุดที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ พัฒนาธุรกิจเป็นลำดับจนกระทั่งสามารถตั้งบริษัท
จำหน่ายเครื่องดับเพลิง เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องสูบน้ำ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและบริหารธุรกิจด้วยหลัก
คุณธรรม คุณภาพ นอกจากนี้ยังอุทิศตนให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน โดยมอบทุนการศึกษา บริจาค             
ทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้หน่วยงานที่ขาดแคลน สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา และ
บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศจนเป็นท่ียอมรับ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ นายสมศักดิ์               

ตันติมาสกุล เพือ่เป็นเกียรติประวัติสืบไป 

 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีความยากจน ส่งเสริมเยาวชนให้

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหาร พัฒนา
ธุรกิจและการตลาด รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อุทิศตนเพ่ือทำคุณประโยชน์แก่สังคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติส่วนตัว 
เกิดวันที ่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๑ อายุ ๖๔ ปี 
ภูมิลำเนา  ถิ่นกำเนิดจังหวัดพิษณุโลก 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๘  มัธยมศึกษา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔  บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 
ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พิษณุโลกตั้งม่งเส็ง 
พ.ศ. ๒๕๒๗-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด 
พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท สยามรับเบอร์ จำกัด 

 
ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนนุกิจกรรมด้านกีฬา 
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับเข็ม "วชิรวุธวชิรวุธานุสรณ"์ มีพระราชลัญจกรประจำพระองค์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พ.ศ. ๒๕๔๙  โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ สถานีตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. ๒๕๕๓  รางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" กรมสรรพากร 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตัุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับเข็ม "บุรฉัตร" ซึ่งเป็นตราประจำราชสกุลของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าบุรฉัตร ไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
 
 

 

  



ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ลำดับที ่ ปี พ.ศ. ชื่อ - ชื่อสกุล ปริญญาที่ได้รับ 

๑ ๒๕๒๕ นายสนิท นิลกำแหง ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารโรงเรียน 

๒ ๒๕๒๗ จ่าสิบเอกทว ี บูรณเขตต์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาศิลปศึกษา 

๓ ๒๕๒๘ นายพิทยา ศิริวรรณโภคะกุล ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการสหกรณ์ 

๔ ๒๕๒๘ นางสาวบุญส่ง รักษ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารโรงเรียน 

๕ ๒๕๓๐ นายมนัส รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล 

๖ ๒๕๓๒ นายประสาท ภู่ทองคำ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน 

๗ ๒๕๓๓ นางละมัย เป้านงคราญ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการทั่วไป 

๘ ๒๕๓๕ นายวิบูลย ์ อินทร์คล้าย วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร 

๙ ๒๕๓๖ นายประเสริฐ รัตนาคม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิเทศศาสตร์ 

๑๐ ๒๕๓๖ นางอุไรวรรณ ไทยเกรียงไกรยศ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๑๑ ๒๕๓๖ นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล 

๑๒ ๒๕๓๖ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารธุรกิจ 

๑๓ ๒๕๓๗ นายสงวน สุทธายศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวัฒนธรรมศึกษา 

๑๔ ๒๕๓๗ พระราชรัตนมุนี   ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๑๕ ๒๕๓๗ นายสมชาติ ลิมปะพันธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๑๖ ๒๕๓๘ นายบรรเลง รอบบรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารธุรกิจ 

๑๗ ๒๕๓๘ นายสาธร โสรัฐประสพสันติ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวัฒนธรรมการศึกษา 

๑๘ ๒๕๓๙ นายประภาส สิงหลักษณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน 

๑๙ ๒๕๓๙ นายเกตุ แสงสินธ์ุ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล 

๒๐ ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๒๑ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๒๒ ๒๕๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๒๓ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๒๔ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๒๕ ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๒๖ ๒๕๔๑ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (อมร ยสินธโร) ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๒๗ ๒๕๔๑ นายถนัด ซองเหลีย่ม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารธุรกิจ 

๒๘ ๒๕๔๒ นายประพฤติ ลิมปะพันธ์ุ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒๙ ๒๕๔๒ นางเปรมฤดี ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๓๐ ๒๕๔๔ นายยงศักด์ิ อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๑ ๒๕๔๔ นายสมไทย วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารธุรกิจ 

๓๒ ๒๕๔๖ นายอภัย จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

๓๓ ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์นคร ณ  ลำปาง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๓๔ ๒๕๔๗ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๓๕ ๒๕๔๗ นายสุรินทร์ อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาส่งเสริมการเกษตร 

๓๖ ๒๕๔๘ ศาสตราจารย์ ดร.สึโตมุ โฮริอุชิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

๓๗ ๒๕๔๘ นายประกิตต์ิ พิริยะเกียรติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๓๘ ๒๕๔๘ นางสาวเกศริน นรัตถรักษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน 

๓๙ ๒๕๔๙ นายอภิชาติ วงศ์สุรไกร วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

๔๐ ๒๕๔๙ ว่าที่ร้อยเอกเทยีนชัย   ทองวินิชศิลป ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๔๑ ๒๕๔๙ นายสงัด อินมะตูม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๔๒ ๒๕๔๙ นางอนงค์ ไชยูปถัมภ ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการศึกษาพิเศษ 
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๔๓ ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๔๔ ๒๕๕๑ นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการทั่วไป 

๔๕ ๒๕๕๑ นายประทีป สุขโสภา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภาษาไทย 

๔๖ ๒๕๕๑ นายทองคำ เข็มทองคำ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการส่งเสริมและการสือ่สารการเกษตร 

๔๗ ๒๕๕๑ นายกรุงธน ขำปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีศึกษา 

๔๘ ๒๕๕๒ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระ
วรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร   

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการศึกษาปฐมวัย 

๔๙ ๒๕๕๒ นางสาวดวงนภา สราญรมย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน 

๕๐ ๒๕๕๒ นายวิสิทธ์ิ โรจน์พจนรัตน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการทั่วไป 

๕๑ ๒๕๕๒ นายสมชัย หยกอุบล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕๒ ๒๕๕๒ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเกษตรอินทรีย ์

๕๓ ๒๕๕๓ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีสากล 

๕๔ ๒๕๕๓ นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 

๕๕ ๒๕๕๔ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

๕๖ ๒๕๕๔ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิเทศศาสตร์ 

๕๗ ๒๕๕๔ นายเฉลิม สิงห์น้อย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๕๘ ๒๕๕๔ นายสมชัย ชัยชนะวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ 

๕๙ ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารย์ ดร. เดเนียล เจ. เบรดเลย์    

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเคมี 
(Prof. Dr. Daniel J. Bradley) 

๖๐ ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารย์ ดร. เทตซึยะ คาจิซะ  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารการศึกษา 
(Prof. Dr. Tetsuya Kajisa) 

๖๑ ๒๕๕๕ 
รองศาสตราจารย์นาโอมาสะ  ซาซากิ  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Assoc. Prof. Naomasa Sasaki) 

๖๒ ๒๕๕๗ นายศุภฤกษ์ วังซ้าย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีสากล 

๖๓ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๖๔ ๒๕๕๙ นายอนุพงษ ์ สิงหพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภาษาไทย 

๖๕ ๒๕๕๙ นายธรรมรัตน์ บำรุงไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการประยุกต์ 

๖๖ ๒๕๕๙ นายธนศักด์ิ มากม่ิง  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน 

๖๗ ๒๕๕๙ นายเติม แย้มเสมอ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการบริหารการศึกษา 

๖๘ ๒๕๖๑ นางสมสมัย เขาเหิน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการประยุกต์ 

๖๙ ๒๕๖๑ นายพิทยา คีรีวิเชียร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการจัดการประยุกต์ 

๗๐ ๒๕๖๑ นางนัยนา ปัตตพงศ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน 

๗๑ ๒๕๖๒ นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาภาษาไทย 

๗๒ ๒๕๖๒ นายมนู พุกประเสริฐ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๗๓ ๒๕๖๒ นายสมศักด์ิ ตันติมาสกุล บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการตลาด 

๗๔ ๒๕๖๓ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

   กำหนดการ 
พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีมุทิตาบัณฑิต 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

๐๗.๓๐ น. บัณฑิตต้ังแถวและรายงานตัว ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ 
๐๘.๐๐ น. แถวบัณฑิต เคลื่อนเข้าสู่หอประชุม 
๐๙.๐๐ น. พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีมุทิตาจิต 

- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 และเปิดกรวยถวายราชสักการะ 

- พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมอบช่อดอกไม้ 

- ผู้แทนบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวแสดงความรู้สึก 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวปัจฉิมโอวาท 

- นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับ (การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า) 

- ผู้แทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึก 

- บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธี 

 

 
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี  

ชาย :  ชุดสากลนิยม  และสวมครุยวิทยฐานะ  (ถ้ามี) 
หญิง :  ชุดสุภาพ  และสวมครุยวิทยฐานะ  (ถ้ามี) 

 
 
 



 
 
 
 

 
คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสาร  เพ็งพุ่ม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นางสาวประนอม  หาญจริง   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   
 
 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัครพล แสงเงิน  อาจารย์หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์  อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์    หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า   

กองพัฒนานักศึกษา 
นายปองภพ ด้วงน้อย    นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 



 


