




	 ขอแสดงความช่ืนชมยนิดกีบัดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ	์มหาบณัฑติ	และบนัทติทีส่�าเรจ็การศกึษาทกุท่าน	

ไม่ว่าท่านจะได้รบัปรญิญาในระดบัใดกถ็อืว่าเป็นความส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ของท่านทีไ่ด้ก้าวหน้าในการศกึษาข้ึน

อีกระดับหนึง่	และขอให้พงึระลกึว่าบณัฑติทกุท่านล้วนเป็นเกยีรตแิละความภาคภมูใิจของมหาวทิยาลยั	ทีไ่ด้ผลติ

บณัฑติทีมี่คณุภาพสูส่งัคมไทย	จงึขอแสดงความชืน่ชมยนิดกีบับณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาด้วยความอตุสาหะ	วริยิะ	

มุ่งม่ันต้ังใจในการศกึษา	ทัง้ยงัตระหนกัในการเป็นผูม้คีณุธรรม	จรยิธรรม	ทีส่่งผลให้ทกุคนได้เป็นบณัฑติทีร่อบรู้

และสมบูรณ์ด้วยพฤตกิรรมแห่งความด	ีเป็นทีช่ืน่ชมโสมนสัแก่สงัคมและบคุคลรอบข้าง	

 สิง่ส�าคญัทีบ่ณัฑติพงึตระหนกัไว้ประการหนึง่	คือในยคุของสือ่สังคม	(social	media)	นี	้วทิยาการต่าง	ๆ

พฒันาอย่างก้าวกระโดด	ข้อมลูต่าง	ๆ	ทัง้ด้านด	ีและด้านไม่เหมาะสมแพร่กระจายอย่างรวดเรว็	กว้างขวางมาก	

หากบณัฑติรูจั้กน�าประโยชน์จากส่ือชนดินีม้าใช้ในการท�างานกจ็ะเกดิคณุอย่างมหาศาล	ในขณะเดยีวกนัสือ่ชนิด

นีอ้าจท�าลายผู้ใช้ได้	ถ้าใช้ในด้านทีไ่ม่ถกู	ไม่ควร	ฉะนัน้การรูเ้ท่าทนับทบาทของสือ่สงัคม	และการรูจ้กัใช้ประโยชน์

ของสื่อชนิดนี้จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	 จึงมุ่งหวังว่าผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาสมควรเป็นผู้มีวิจารณญาณใน																									

การด�าเนนิชวีติในโลกยคุใหม่นี	้และขออวยพรให้บณัฑติทกุคนประสบความส�าเรจ็อย่างดเียีย่มทัง้ในด้านการงาน

และครอบครวั

	 	 	 	 	 	 (	พลเอก	ดร.ศริ	ิทวิะพนัธุ	์)

	 	 	 	 	 นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม



	 ในนามของผู้บริหาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับ																					

ความส�าเรจ็ของบัณฑิต	และมหาบัณฑิตของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามทกุคน	ทีจ่ะได้เข้ารบัพระราชทาน

ปรญิญาบัตรจากพระหตัถ์ของสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุารในปีนี้	

	 บัณฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาในปีนี	้	ต้องให้ความสนใจต่อสภาพความเป็นจรงิของสงัคม	และโลกทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็แทบทกุด้าน	บณัฑติทกุคนควรตระหนัก	 ต้องมวิีธีคดิและมแีนวทางในการด�าเนินชวิีตทีเ่รยีบง่าย		

และปรบัตวัปรบัใจให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงอย่างมสีตปัิญญา	 และพร้อมทีป่รบัเปลีย่นวธิคีดิ	 และวธิที�างาน															

ให้ทนัสมัย	และมปีระสิทธิภาพมากขึน้

	 ในนามของมหาวิทยาลัย	ขออ�านวยอวยพรให้บณัฑติทกุท่านประสบความส�าเรจ็	และมคีวามสขุในชวีติ

และการงานสบืไป		

      ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	พทิกัษ์		อยูม่ี

	 	 	 	 	 รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม



 เกิดวนัที ่:	 	 	 ๑๖	เมษายน		๒๕๐๘		 อาย	ุ๔๙	ปี

 ภมูลิ�าเนา  :	 	 	 เป็นชาวจงัหวดัพษิณโุลก	

 ประวตักิารศกึษา

     ปรญิญาตร ี:	 	 ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ	(ศป.บ.)	

	 	 	 	 	 สาขาวชิาดรุยิางค์ศลิป์ตะวนัตก			จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

  ปรญิญาโท :	 	 ศลิปกรรมศาตตรมหาบณัฑติ	(ศศ.ม.)	

	 	 	 	 	 สาขาวชิาวทิยาการดนตรแีละนาฏศลิป์			มหาวทิยาลยันเรศวร

นายศุภฤกษ์  วงัซ้าย
ปรญิญาศลิปกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์

สาขาวชิาดนตรสีากล



	 นายศภุฤกษ์	 วงัซ้าย	 ได้รบัราชการในต�าแหน่ง													

ครูช�านาญการ	 โรงเรียนจ่านกร้อง	 จังหวัดพิษณุโลก																											

เป็นบคุคลทีไ่ด้รบัการยกย่องและยอมรบัจากวงการดนตรี

ว่าเป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม	มคีวามรูค้วามสามารถ	

ในการสอนวิชาดนตรีเป็นอย่างดี	 ดังจะเห็นได้จากการ																		

เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานดนตรี	 เป็นผู้สอน	 และควบคุม																				

วงดนตรลีกูทุง่ของโรงเรยีนจ่านกร้อง	จนประสบความส�าเร็จ	

ได้รบัรางวลัชนะเลศิในระดบัประเทศมาอย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิ

รางวลัถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ																										

สยามบรมราชกมุาร	ี ในรายการประกวดวงดนตรลีกูทุง่

เยาวชนระดบัมธัยมศกึษา	รายการชงิช้าสวรรค์	คอนเทสต์	

ทางสถานโีทรทัศน์	โมเดร์ินไนน์ทวีถีงึ	๓	สมยั	(ประจ�าปี	

๒๕๔๘,	๒๕๔๙	และ	๒๕๕๖)	รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง	

กิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภท	 ก	 ระดับ																												

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๑	-	๖	ในงานศลิปหตัถกรรมนักเรียน

ระดบัชาต	ิปีการศกึษา	๒๕๕๕	เป็นต้น

	 จากการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น														

ในการสอน	การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีและความ

เสียสละเพ่ือส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง	 จนเป็นที่ประจักษ	์																				

ทัง้ในระดบัจงัหวดั	และระดบัประเทศ	ได้รบัรางวลัครผููส้อน

ยอดเยีย่ม	ระดับมธัยมศกึษาตอนปลายของส�านกังานการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๕	 อีกท้ังได้รับยกย่อง																					

ให้เป็นศษิย์เก่าดเีด่นของมหาวทิยาลยันเรศวร	ในปี	๒๕๕๖	

	 ดังนั้น	 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม																	

จึงมีมติให้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิ	์ สาขาวชิาดนตรสีากล	 เพือ่เป็นเกยีรติประวติั

สบืไป





ล�าดับที่ ปี	พ.ศ. ชื่อ	-	ชื่อสกุล ปริญญาที่ได้รับ

๓๑ ๒๕๔๔ นายสมไทย								วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

๓๒ ๒๕๔๖ นายอภัย											จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๓ ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์นคร	ณ	ล�าปาง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การบริหารการศึกษา

บัณฑิตกิตติมศักด์ิของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ล�าดับที่ ปี	พ.ศ. ชื่อ	-	ชื่อสกุล ปริญญาที่ได้รับ

๑ ๒๕๒๕ นายสนิท											นิลก�าแหง ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารโรงเรียน

๒ ๒๕๒๗ จ่าสิบเอกทวี							บูรณเขตต์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาศิลปศึกษา

๓ ๒๕๒๘ นายพิทยา									ศิริวรรณโภคะกุล ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการสหกรณ์

๔ ๒๕๒๘ นางสาวบุญส่ง					รักษ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารโรงเรียน

๕ ๒๕๓๐ นายมนัส											รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

๖ ๒๕๓๒ นายประสาท						ภู่ทองค�า ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการพัฒนาชุมชน

๗ ๒๕๓๓ นางละมัย										เป้านงคราญ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการจัดการทั่วไป

๘ ๒๕๓๕ นายวิบูลย์										อินทร์คล้าย วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร

๙ ๒๕๓๖ นายประเสริฐ						รัตนาคม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิเทศศาสตร์

๑๐ ๒๕๓๖ นางอุไรวรรณ						ไทยเกรียงไกรยศ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๑๑ ๒๕๓๖ นายยุทธชัย								วิวัฎฎ์กุลธร วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

๑๒ ๒๕๓๖ นายสุรินทร์								ฐิติปุญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๑๓ ๒๕๓๗ นายสงวน										สุทธายศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวัฒนธรรมศึกษา

๑๔ ๒๕๓๗ พระราชรัตนมุนี ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๑๕ ๒๕๓๗ นายสมชาติ								ลิมปะพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๑๖ ๒๕๓๘ นายบรรเลง							รอบบรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๑๗ ๒๕๓๘ นายสาธร										โสรัฐประสพสันติ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวัฒนธรรมการศึกษา

๑๘ ๒๕๓๙ นายประพาศ						สิงหลักษณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการพัฒนาชุมชน

๑๙ ๒๕๓๙ นายเกตุ												แสงสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

๒๐ ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๑ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๒ ๒๕๔๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๓ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๔ ๒๕๔๐ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๕ ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๒๖ ๒๕๔๑ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน	(อมร	ยสินธโร) ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๒๗ ๒๕๔๑ นายถนัด											ซองเหลี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๒๘ ๒๕๔๒ นายประพฤติ						ลิมปะพันธุ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รัฐประศาสนศาสตร์

๒๙ ๒๕๔๒ นางเปรมฤดี							ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๓๐ ๒๕๔๔ นายยงศักดิ์								อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขารัฐประศาสนศาสตร์



บัณฑิตกิตติมศักด์ิของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ล�าดับที่ ปี	พ.ศ. ชื่อ	-	ชื่อสกุล ปริญญาที่ได้รับ

๓๔ ๒๕๔๗ นายเกษมสันต์												วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๓๕ ๒๕๔๗ นายสุรินทร์															อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาส่งเสริมการเกษตร

๓๖ ๒๕๔๘ ศาสตราจารย์	ดร.สึโตมุ		โฮริอูชิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๗ ๒๕๔๘ นายประกิตต์														พิริยะเกียรติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๓๘ ๒๕๔๘ นางสาวเกศริน												นรัตถรักษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการพัฒนาชุมชน

๓๙ ๒๕๔๙ นายอภิชาต															วงศ์สุรไกร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

๔๐ ๒๕๔๙ ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย						ทองวินิชศิลป ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๔๑ ๒๕๔๙ นายสงัด																				อินมะตูม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๔๒ ๒๕๔๙ นางอนงค์																		ไชยูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการศึกษาพิเศษ

๔๓ ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๔๔ ๒๕๕๑ นายวิโรจน์																	จิรัฐิติกาลโชติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

๔๕ ๒๕๕๑ นายประทีป																สุขโสภา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาภาษาไทย

๔๖ ๒๕๕๑ นายทองค�า																เข็มทองค�า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารการเกษตร

๔๗ ๒๕๕๑ นายกรุงธน																	ข�าปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีศึกษา

๔๘ ๒๕๕๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ	พระวรชายา																		
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๔๙ ๒๕๕๒ นางสาวดวงนภา										สราญรมย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

๕๐ ๒๕๕๒ นายวิสิทธิ์																	โรจน์พจนรัตน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

๕๑ ๒๕๕๒ นายสมชัย																	หยกอุบล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕๒ ๒๕๕๒ นายวิวัฒน์																	ศัลยก�าธร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์

๕๓ ๒๕๕๓ นายวินัย																			พันธุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีสากล

๕๔ ๒๕๕๓ นายพิชัย																			กรรณกุลสุนทร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

๕๕ ๒๕๕๔ พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๕๖ ๒๕๕๔ นายเกียรติชัย													พงษ์พาณิชย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชานิเทศศาสตร์

๕๗ ๒๕๕๔ นายเฉลิม																			สิงห์น้อย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๕๘ ๒๕๕๔ นายสมชัย																		ชัยชนะวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

๕๙ ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์	ดร.	เดเนียล	เจ.	เบรดเลย์																
(Prof.	Dr.	Daniel	J.	Bradley)

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเคมี

๖๐ ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์	ดร.	เทตซึยะ	คาจิซะ																								
(Prof.	Dr.	Tetsuya	Kajisa)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาบริหารการศึกษา

๖๑ ๒๕๕๕ รองศาสตราจารย์นาโอมาสะ	ซาซากิ																												
(Assoc.	Prof.	Naomasa	Sasaki)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

๖๒ ๒๕๕๗ นายศุภฤกษ์															วังซ้าย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีสากล



กำาหนดการ
พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และพิธีมุทิตาบัณฑิต

วันเสาร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

	 ๐๘.๐๐	น.	 	 บัณฑิตต้ังแถว	ณ	บริเวณหน้าหอประชุม

	 ๐๘.๑๕	น.	 	 คณาจารย์ต้ังแถว	ณ	บริเวณหน้าหอประชุม

	 ๐๘.๓๐	น.	 	 ขบวนผู้ถือธงชาติ	ธงมหาวิทยาลัย	น�าคณาจารย์และบัณฑิตใหม่เข้าสู่หอประชุม

	 ๐๙.๐๐	น.	 	 •	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

	 	 	 	 			และเปิดกรวยถวายราชสักการะ

    •	พิธีประกาศเกียรติคุณ	มอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	

	 	 	 	 			และมอบช่อดอกไม้	นายศุภฤกษ์	วังซ้าย

    •	บัณฑิตกิตติมศักด์ิกล่าวแสดงความรู้สึก

    •	พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเย่ียม

    •	มอบเข็มทองค�าอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

    •	มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

    •	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

    •	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	กล่าวปัจฉิมโอวาท

    •	ผู้แทนบัณฑิตกล่าวค�าอ�าลามหาวิทยาลัย

    •	นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ	กล่าวต้อนรับ	(การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า)

    •	บัณฑิตร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

	 ๑๐.๐๐	น.	 	 เสร็จพิธี

การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี

 ชาย			 :	 ชุดสากลนิยม	และสวมครุยวิทยฐานะ	(ถ้ามี)

	 หญิง	 :	 ชุดสุภาพ	และสวมครุยวิทยฐานะ	(ถ้ามี)






