
บัณฑิตกิตติมศักด์ิของวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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	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
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ																																										
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
วิทยาศาสตรบัณฑิตกติติมศักด์ิ																																						
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 พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์	(อมร	ยสินธโร) ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารการศึกษา

๒๗ ๒๕๔๑ นายถนัด ซองเหลี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาการบริหารธุรกิจ

๒๘ ๒๕๔๒ นายประพฤติ ลิมปะพันธุ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	รัฐประศาสนศาสตร์

๒๙ ๒๕๔๒ นางเปรมฤดี ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

๓๐ ๒๕๔๒ นายยงศักดิ์ อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขารัฐประศาสนศาสตร์

๓๑ ๒๕๔๔ นายสมไทย วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ

๓๒ ๒๕๔๖ นายอภัย จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

๓๓ ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์นคร	ณ		ล�าปาง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การบริหารการศึกษา

๓๔ ๒๕๔๗ นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๓๕ ๒๕๔๗ นายสุรินทร์ อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาส่งเสริมการเกษตร
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๓๖ ๒๕๔๗ 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
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ																																		
สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารการเกษตร

๔๗ ๒๕๕๑ นายกรุงธน ข�าปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาดนตรีศึกษา

๔๘ 	๒๕๕๒
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์																	
พระวรชายา	ในสมเด็จพระบรม	โอรสาธิราชฯ	
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 ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	กิตติมศักดิ์	สาขาวิชา	ดนตรีสากล

๖๓ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๖๔ ๒๕๕๙ นายเติม แย้มเสมอ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๖๕ ๒๕๕๙ นายอนุพงษ์		 สิงหพันธุ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาภาษาไทย

๖๖ ๒๕๕๙ นายธรรมรัตน์		 บ�ารุงไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

๖๗ ๒๕๕๙ นายธนศักดิ์		 มากมิ่ง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน																			


