
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง รายชื่อศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

----------------------------------- 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพล

พิบูลสงคราม ผู้ประสบความส าเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมี

คุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม

เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อศิษย์ เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม จ านวน 90 คน                 

ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้

 ศษิย์เก่ารุ่นโรงเรียนฝกึหัดครูพิบูลสงคราม 

1. นางเพ็ญศรี    พืชพันธุ์ 

2. นายนริศร์    ศรโีพธิ์ 

3. นายสม    เสงี่ยมโปร่ง 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ด ารง  ประเสริฐกุล 

5. นายวิสิทธิ ์    โรจน์พจนรัตน์ 

 ศษิย์เก่ารุ่นวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  

1. ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง 

2. นายวิเชียร    ด่านพิกุลทอง 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วรรณรัตน์ 

4. นายบรรจง    พงษ์ประเสริฐ 

5. ดร.เสกสรรค์    ทองศรี 

6. นายสุพรรณ    สอนจันทร์ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกียวซ ี

8. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   ขันยศ 

9. นายวรินทร์    ช านาญผา 

10. นางบัวแก้ว    ศรภีูธร 

11. นางนุชจรยี์    สิทธิวงศ์ 

12. นายส าอางค์    บุญเกิด 

13. นายประพันธ์    ระลึกมูล 

14. นายบุญส่ง    บูลย์ประมุข 

15. ดร.วีรบูล    เสมาทอง 

16. ดร.สมภพ    นาคสีดี 
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17. นายสุรชัย    พงษ์เจริญ 

18. นายกิตตพิงศ์    พิพัฒน์ศิวพงศ์ 

19. นายสุรเดช    เตียวตระกูล 

20. ดร.พรรณศิริ    กุลนาถศิริ 

21. นางอุไรวรรณ    โพธิ์นาค 

22. นายสัมฤทธิ์    ทองรัตน์ 

23. ดร.ถวิล    น้อยเขียว 

24. ดร.พิษณุ    ตุลสุข 

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค 

26. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล 

27. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวิมล ใจงาม 

28. นายพงษ์ชัย    ไทยวรรณศร ี

29. นางสาวทรงสรรค์   นิลก าแหง 

30. นายผจญ    กัดฟัก 

31. นายบุญรักษ์    ยอดเพชร 

32. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  จันดา 

33. ดร.อธิปัตย์    คลี่สุนทร 

34. นายประจินต์    เมฆสุธีพิทักษ ์

35. นางสาวสุภา    หรรษนันท์ 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  จันทร์อรุณ 

37. ดร.ประพฤทธิ์    เธียรสิทธิพร 

38. ดร.สมชัย    ชัยชนะวงศ์ 

39. นายยุทธ์    ไกรโชค 

40. นางพันธุ์ทิพา    ขวัญทองอนิทร์ 

41. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 

42. นายวิม    เกาเทียน 

43. รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  น้อยน้ าใส 

44. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร 

45. นายเชาวรัตน์    คล้ายสอน 

46. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ 

47. นายสาคร    บ ารุงศรี 

48. นางสริิพร    หรา่ยวงศ์ 

49. นายมังกร    จนีด้วง 
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50. นางพรปวีณ์    ทองดว้ง 

51. นางดารณี    เสฎฐสุวจะ 

52. นายสันติ    อภัยราช 

53. นายประทีป    สุขโสภา 

54. อาจารย์นภิารัตน์   กาญจนโชติ 

55. นางสาวพิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจรญิ 

56. นางสาวภาจริา   เปลวจันทร์ 

 ศษิย์เก่ารุ่นสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ 

2. นายสัญญา    เครือหงษ์ 

3. นางสาวพัชรี    แซ่เล้า 

4. นายประเทือง    โมราราย 

5. นางลักคณา    บุญดี 

6. นายเพ็ง    สอนสกุล 

7.  นางสาวรุ่งทิวา   อันตรเสน 

8. นายธีระศักดิ์    สรวมชีพมาเสือ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วงษ์ประทีป 

10. นายกษิภัท    เจี๊ยะทา 

11. ดร.โอภาส    เพี้ยนสูงเนิน 

12. นายธเนส    อนุดิษฐ 

13. นายเจษฎ์    อู่ไทย 

14. นางประนอม    ทิวะพันธุ์ 

15. นายสุธีร์    เรืองโรจน์ 

16. นายพิพัฒน์    สัสดีแพง 

17. พันต ารวจโทหญิงเรณุกา  หมอนแพร 

18. นายร้อยแก้ว    สายยิ้ม 

 ศษิย์เก่ารุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

1. นายพิรยิะ    ตระกูลสว่าง 

2. นายนิยม    ช่างพินิจ 

3. พลเอกนิวัติชัย   ถนอมธรรม 

4. นายภาณุพันธ์    พิลึก 

5. นายนรินทร์    วัฒนกุลชัย 

6. ดร.สมไทย    วงษเ์จริญ 
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7. สบิตรกีริช    พลเดชวสิัย 

8. นายเจนวทิย์    จันทรา 

9. นายณฐกร    โซ่จินดามณี 

10. นายจักรพันธ์    หาญภิรมย์ 

11. สิบเอกหญิงคนิษฐา   ทองยอด 
  

แนวปฏิบัติของศิษย์เก่าเกียรตยิศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม 

1. ตอบรับการเป็นศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว 

ให้มหาวิทยาลัยทราบ ภายในไม่เกินวันท่ี 30 มกราคม 2560 

2. เข้าร่วมพิธีเชดิชูเกียรติศษิย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม ใน “วันราชภัฏ” วันอังคาร

ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

3. หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ตอบรับการเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม       

ให้มหาวิทยาลัยทราบภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่า “สละสทิธิ์” 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 

(นายสาคร  สรอ้ยสังวาลย์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

 

 ...........พิมพ์ 

...........ตรวจ 

...........ตรวจ 

 


