
พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีจัดสรางพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
รุนที่ ๑ บึงแกงใหญ ๑๑๑ ปพิษณุโลกพิทยาคม  

วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,  เหรียญสมนาคุณ และ

พิธีพลีมวลสาร ณ  พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

• พิธีมหาพุทธาภิเษก  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 
  

๑ 



ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงพระราชสมภพวันพฤหัสบดี  ปเถาะ  พุทธศักราช  ๒๐๙๘  ณ  “พระราชวังจันทน”  

จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปนพระราชปโยรสในสมเด็จพระมหาธรรมาชาธิราช  และพระวิสุทธิกษัตรี  เมื่อพระชนมายุ  ๙  พรรษา  พุทธศักราช  ๒๑๐๗  
เสด็จเปนองคประกัน ณ กรุงหงสาวดี  พุทธศักราช  ๒๑๒๗  ทรงประกาศอิสรภาพ  ณ  เมืองแครง  พุทธศักราช  ๒๑๓๓   เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  
แหงราชอาณาจักรสยาม  พุทธศักราช  ๒๑๓๕  ทรงชนะศึกยุทธหัตถี  การชนชางถือเปนยอดยุทธวิธีของนักรบ  ชัยชนะครั้งน้ีทําใหเปนที่เกรงขามของ
อริราชศัตรูไมกลายกมารุกรานกรุงศรีอยุธยาอีกเลย  ตลอดเวลานานกวา  ๒๐๐ ป ทรงเสด็จสวรรคต  เมื่อพุทธศักราช ๒๑๔๘  พระชนมายุ  ๕๐ พรรษา  
ทรงครองราชสมบัติเปนเวลา  ๑๕  ป 

ประวัติโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและประวติัการจัดสรางพระบรมราชานุสาวรีย 
   ในป  พ.ศ. ๒๔๓๘  รัชสมัยรัชการที่ ๕  “เมืองพิษณุโลก”  ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน   “มณฑลพิษณุโลก”  ทางราชการไดอาราธนา  

“พระครูออน” จากวัดอนงคาราม (ธนบุรีเดิม)  มาเปนเจาคณะมณฑลพิษณุโลก ไดจัดต้ัง “สํานักศึกษา ก ข นะโม”  ขึ้นที่วัดนางพญา ทางราชการเห็นวา
สํานักศึกษาของวัดนางพญา   มีความเปนปกแผนเปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป   จึงไดยกฐานะสํานักศึกษาแหงน้ีเปนโรงเรียน   มีช่ือโรงเรียนวา  
“โรงเรียนตัวอยางประจํามณฑลพิษณุโลก”  ในป พ.ศ. ๒๔๔๒  โดยมี  “พระครูโลกเชษฐชินราชบริบาล”  เปนครูใหญคนแรก  

เน่ืองดวย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเคยอยูในบริเวณพระราชวังจันทนมานานกวา ๗๓ ป บรรดานักเรียนเกา และนักเรียนปจจุบัน  
รูสึกมีความผูกพัน  ดุจเปนลูกหลาน  มีความจงรักภักดี  ศรัทธาเคารพสักการะในองคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จึงเห็นสมควรจัดสรางพระบรมรูป ฯ 
ของพระองคทาน  ประดิษฐาน  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย ฯ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  เพ่ือเปนศูนยรวมใจ  รวมพลัง  ความรัก  ความสามัคคีของ
ลูกมวง–ขาว ดังน้ัน  สมาคมนักเรียนเกาพิษณุโลกพิทยาคม  สมาคมผูปกครอง  และครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จึงไดดําเนินการติดตอกรมศิลปากร
หลอพระบรมรูปขึ้นใหม ในพระลักษณะประทับยืน ทรงถือพระแสงดาบ  เหมือนองคแรกของเมืองพิษณุโลก ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลเทพารักษดังกลาว 
ปจจุบันประดิษฐาน ณ กองกํากับการ ๕  กองบังคับการฝกพิเศษ คายนเรศวรมหาราช  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
  เมื่อวันเสารที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒ พระเดชพระคุณทานเจาประคุณ  สมเด็จพระพุฒาจารย  (เก่ียว  อุปเสโน)  วัดสระเกศ  
เสด็จเปนองคประธานในพิธีเททองหลอพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 
  เมื่อวันเสารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ พลเอกจิรเดช  คชรัตน  รองผูบัญชาการทหารบก นายกสมาคมนักเรียนเกาพิษณุโลก-
พิทยาคม ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองคใหม ประดิษฐาน  ณ พระแทนพระบรมราชานุสาวรีย ฯ วังจันทนใหม  
บึงแกงใหญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเปนองคประธาน   
ในพิธีเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วังจันทนใหม  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ตําบลทาทอง  อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

ประวัติการจัดสรางพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ของสมาคมนักเรียนเกาฯ) 
๑.  พ.ศ. ๒๔๙๐  (ศาลเกา)  พระบรมรูปประทับยืน  ทรงพระมาลา  ทรงถือพระแสงดาบ พระองคแรกของพิษณโุลก 
๒. พ.ศ. ๒๕๐๓  (พระราชวงัจันทน โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคมเดิม) ประทับนั่งทรงหล่ังพระสิโณทก 
๓.  พ.ศ. ๒๕๐๗  (พล.ต.ต. บรรยง  สทานไตรภพ) พระกร่ิงนเรศวร รุน 07 
๔.  พ.ศ. ๒๕๓๖  เสารหา ( พระราชวังจนัทนโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม ) 
๕.  พ.ศ. ๒๕๔๑  (๑๐๐ ป พิษณุโลกพิทยาคม ) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (วงัจันทน) 
๖.  พ.ศ. ๒๕๕๒  (๑๑๑ ป พิษณุโลกพิทยาคม ) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (แหงใหม)  

วัตถุประสงคการจัดสราง 
๑. เพื่อพัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมร่ืนสวยงาม เอ้ือตอการจัดการศึกษา 
๒. เพื่อปรับปรุงทางเดิน ทางเช่ือมระหวางอาคารใหม่ันคงปลอดภัย 
๓. เพื่อพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 

 



 
วัตถุมงคลนเรศวร รุน ๑ บึงแกงใหญ 

 

ท่ี รายการ จํานวน บริจาค หมายเหตุ 
๑. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื้อโลหะผสม  

ขนาดความสูง ๑๖.๙ นิว้ 
( มีโคด/หมายเลข)  

๔,๙๙๙ ๓,๕๐๐  

๒. เหรียญนเรศวร รุน ๑ บึงแกงใหญ  ๑๑๑ ป พิษณุโลกพิทยาคม 
เนื้อฝาบาตร ขนาด ๓.๙ เซนติเมตร 
( มีโคด/หมายเลข / มีใบรับรอง) 

๔,๙๙๙ - สมนาคุณ 
คณะกรรม 
การจัดสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     เหรียญสมนาคุณคณะกรรมการจัดสราง 
                    เนื้อโลหะผสม ขนาด ๑๖.๙ นิว้                           รุน ๑ บึงแกงใหญ  ๑๑๑ ป พิษณุโลกพิทยาคม 
                               มีโคด / หมายเลข               เนื้อฝาบาตรขนาด ๓.๙ เซนติเมตร มีโคด/หมายเลข/ใบรับรอง 

  
ชนวนมวลสารโลหะธาตุ  

พิธีหลอพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม  มณฑลพิธีพระราชวังจันทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

สมเด็จพระพุฒาจารย  หลวงพอทุเรียน หลวงปูแขก หลวงปูเจือ 

หลวงพอเพ่ิม 



คณะกรรมการสงฆ 
 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย    เจาคณะใหญหนเหนือ 
พระธรรมปญญาภรณ        เจาคณะภาค ๕ 
พระธรรมเสนานุวัตร     รองเจาคณะภาค ๕ 
พระราชธรรมคณี      เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก 
พระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย)     วัดอรัญญิก  จังหวัดพิษณุโลก 
พระมงคลสุธี (หลวงปูแขก)     วัดสุนทรประดิษฐ  จังหวัดพิษณุโลก 
พระครูสุวิธานศาสนกิจ ( พระอาจารยไพรินทร )   เจาคณะอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
พระครูสถิตชยานันท     เจาอาวาสวัดกลางอําเภอนครไทย 
พระประเสริฐ  อิฐิญาโน     วัดบัวหลวง 
พระมหาวิชัย  วุโธ      วัดถํ้ารอด 
หลวงปูแปลก  โรจโน     วัดใหมทรายมูล 
พระอาจารยประทิน  สุมงฺคโล    วัดวังมะสระ 
 

คณะกรรมการจัดสราง 
 

หมอมเจาชาตรีเฉลิม  ยุคล         ประธานคณะกรรมการ 
ดร.สุเมธ  แยมนุน   เลขาธิการการอุดมศึกษา      กรรมการ 
นายวินัย  รอดจาย   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ 
นายเสนห  ขาวโต   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน   กรรมการ 
พล.อ.ดร. ศิริ  ทิวะพันธุ  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก     กรรมการ 
นายไพศาล  หิรัญสาลี  อธิบดีอยัการ เขต ๖       กรรมการ 
นายพรศักดิ์  เทพาพรสุวรรณ อธิบดีอัยการ เขต ๒      กรรมการ 
นายเรวัตร  จันทรประเสริฐ  อธิบดีอัยการฝายยาเสพติดกรุงเทพ ฯ     กรรมการ 
นายอดิเรก  กอนกลีบ  ผูวาราชการจังหวัดลําพูน      กรรมการ 
นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก     กรรมการ 
นายสมบัติ  เฟองปรางค  ทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก      กรรมการ 
นายธงชัย  ทุงโพธิแดง  จาจังหวัดพิษณุโลก       กรรมการ 
นายธีระ  พงศภิญโญโอภาส  หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพิษณุโลก   กรรมการ 
นางจงรัก  เพ็งเดือน  สรรพากรพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก     กรรมการ 
นายสุรินทร  ฐิติปุญญา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก    กรรมการ 
นายเชาวฤทธิ์  ฉายะกูล  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก    กรรมการ 
นายสมนึก  ประเสริฐปาลิฉัตร ผูอํานวยการกองการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก  กรรมการ 
นายขจรศักด์ิ  วิตันติวงศ  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาทอง     กรรมการ 
นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก     กรรมการ 
นางประนอม  ทิวะพันธุ  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรตะวันตก   กรรมการ 
นายสุรพงษ  เหมาะประสิทธ์ิ  นายกสมาคมนักเรียนเกาพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
นายสกรรจ  เกตุแกว  อดีตผูอํานวยการโรงเรียนทาโรง     กรรมการ 
นายวิศว  วิศวชัยวัฒน  ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก     กรรมการ 
นายปฏิหาริย  ประกาศสัจธรรม รองประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก    กรรมการ 
นางวรรณี  ดานสวาง  ประธานชมรม 7 สมาคม-มูลนิธิ และนายกสมาคมจีน พิษณุโลก  กรรมการ 



นายเอก  ปญจวัฒนา  นายกสมาคมไหหลําภาคเหนือแหงประเทศไทย    กรรมการ 
นายชาญชัย  วิวัฒนธนาฒย  ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถาน     กรรมการ 
นายพิสิฐ  อาภัสระวิโรจน  นายกสมาคมนักเรียนเกาสิ่นหมิน     กรรมการ 
นายเชิดพันธ  เมธาธีระนันท  นายกสมาคมดนตรีจีนแผฮ้ัว      กรรมการ 
นายอุทัย  วุฒิกุลประพันธ  นายกสมาคมฮากกา พิษณุโลก     กรรมการ 
นายจรูญ  วิเชียรไพศาล  นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน สาขาพิษณุโลก    กรรมการ 
นายสมเกียรติ  ตรีสุวรรณ  ผูจัดการโรงพิมพเผาไทย      กรรมการ 
นายสุรินทร  ชัยวีระไทย  ผูจัดการโรงพิมพประชามติ      กรรมการ 
นายชวลิต  หรรษคุณาฒัย  ผูจัดการโกเดนฟาอีสต      กรรมการ 
ดร.สวาง  ภูพัฒนวิบูลย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    กรรมการ 
นายอนันต  ชูโชติ   ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๖ จังหวัดสุโขทัย    กรรมการ 
นายสมเกียรติ  บุญรอด  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต ๑   กรรมการ 
นายวิวัฒน  อนนวม  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต ๒   กรรมการ 
ดร.บุญรักษ  ยอดเพชร  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต ๓   กรรมการ 
นายชาลี  นาคเอ่ียม   รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นการศึกษาพิษณุโลก เขต ๑  กรรมการ 
นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย  อดีตผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
นางสุมนา  พุมประพาฬ  ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี     กรรมการ 
นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราช     กรรมการ 
นายเดชา  สมบูรณพงษกิจ  ผูอํานวยการโรงเรียนบางกระทุม     กรรมการ 
นายประกอบ  พูลภีไกร  ผูอํานวยการโรงเรียนวังนํ้าคู      กรรมการ  
นายวิวัฒน  สัมฤทธิ์วัชฌาสัย  อดีตรองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
นายประชุม  เช่ียวชาญ  อดีตรองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
นายสิน  กิจธีระวุฒิวงษ  อดีตรองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    กรรมการ 
นายสมศักด์ิ พุมสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    กรมการ 
พล.ต. ธานี  พูลสวัสดิ์  ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓     กรรมการ 
พล.ต. นิวัติชัย  ถนอมธรรม  ผูบังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก     กรรมการ 
พอ. พิศาล  นาคผจญ  เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ ๓      กรรมการ 
พอ. สราวุธ  เมืองแมะ  ผูบังคับการกรมทหารชางที่ ๓     กรรมการ 
พ.ต.อ.เฉลิม  สุวรรณรัตนโอสถ รองผูกํากับการตํารวจภูธร จังหวัดพิจิตร    กรรมการ 
พอ. วิชิต วงศสังข   รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๑     กรรมการ 
พอ.เสมา  มังมติ   รองผูบังคับการกรมทหารปนใหญที่ ๔     กรรมการ 
พท. ฑิฆัมพร  จนัทรสาขา  รองผูอํานวยการกองฝายขาวกองทัพนอยที่ ๓    กรรมการ 
น.อ. ฐากูร  นาครทรรพ  รอง ผบ. กองบิน ๔๖      กรรมการ 
คณะครู  บุคลากร   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม      กรรมการ 
นายชูชาติ  อุทะโก   ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม     เลขานุการ 
นายพิเชษฐ  เมืองชาง  รองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นายทรงภรต  ภูกร   รองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นางเพ่ิมศรี  เมฆสวัสด์ิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นายวุฒิชัย  สุขมวง   รองผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นายโสภณ  พันธุเพชร  ครูชํานาญการพิเศษ      ผูชวยเลขานุการ 
วาที่ ร.ต. ประทีป  พ่ึงศรีศัย  ครูชํานาญการพิเศษ      ผูชวยเลขานุการ 



นายสมชาย  ภูเพียร   ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นายระวี  ฤทธิ์เกรียง  ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นายอภิชาติ  ชุมสายญาติ  ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นายประโลม  พรมชู  ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นายสาโรช  เล่ียมสกุล  ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวเพ็ญศรี  กรกชมาศ  ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นางสุกัญญา  โสภี  เทพวัลย  ครูชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
นายชลอ  มากจุย   อดีตขาราชการครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นายสุนทร  ออนล้ิม  อดีตขาราชการครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นายชวลิต  สระใจ   อดีตขาราชการครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    ผูชวยเลขานุการ 
นายบุญตรง  เทียมแกว  อดีตรองผูอํานวยการโรงเรียนวัดโบสถศึกษา    ผูชวยเลขานุการ 
นายอภิชาติ  โคกทอง  อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเขตพ้ืนที่พิษณุโลก  ผูชวยเลขานุการ 
นายสนาม  คงเนตร   ผูสื่อขาว  ชอง ๓       ผูชวยเลขานุการ 
นายวิศณุ  หรรษคุณาฒัย  ศิษยเกาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม     ผูชวยเลขานุการ 

 นายศีลธรรม  ศรีสุข  ศิษยเกาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม     ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ังจองไดตัง้แตวันท่ี  ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึง วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่ังจองไดในพิธีมหาพุทธาภิเษก 

ณ บริเวณหนาวิหารหลวงพอพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
วันท่ี ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  บูชาพระบรมรูปไดท่ีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (แหงใหม) 

 
 
 

สถานท่ีส่ังจองภายในจังหวัดพิษณุโลก 
             ๑.  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ทาทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โทรศัพท ๐ – ๕๕๒๒ – ๗๖๐๐  ตอ  ๑๑๔๒,  ๑๑๔๓,  ๑๑๔๔ 

             ๒.  จองทางไปรษณีย  ธนาณัติสั่งจายในนาม ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                                    

                    อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐  ปท.พิษณุโลก (พระบูชาเพ่ิมคาสงตามนํ้าหนัก) 
 

หมายเหตุ รับพระบรมรูป ฯ ไดต้ังแตวนัท่ี  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึง วันท่ี  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ณ หองธุรการ โรงเรียนพิษณโุลกพิทยาคม 

 


