
                                       

 
     
 

                          ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
                    เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

.............................................................. 
 

           ด้วย ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ได้ก าหนดแนวทางการจัดการโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   
รูปแบบสหวิทยาเขต (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                   
ที่ ศธ 04229/710 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จึงขอยกเลิกประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 256๔     

          เพ่ือให้การบริหารงานของสหวิทยาเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สหวิทยาเขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย                      
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นายอดุลย์ ภูปลื้ม        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
      ๑.๒ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
      ๑.๓ นายสิงห์เพชร สุทธ ิ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์
      ๑.๔ ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์

๒. สหวิทยาเขตพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
  ๒.๑ นายเฉลียว ค าดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ 
      ๒.๒ นายชัยลักษณ์ รักษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ 
     ๒.๔ นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา                 กรรมการ 
      ๒.๕ พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ    
      ๒.๖ นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์           ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
      ๒.๗ นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ      ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
      ๒.๘ นายไสว แก้วเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 
      ๒.๙ ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ มะอิ          ผู้อ านวยการโรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
 ๒.๑๐ นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                 ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๑ นางบุตรี อุชุภาพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา                     ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๒.๑๒ นางสาววีนสั เป็นสุข         รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา                       ผูช้่วยเลขานุการ 

 ๒.๑๓ นางกมลวรรณ  บรรดาสุข   ครูโรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา                                       ผู้ช่วยเลขานุการ  
      ๒.๑๔ นางนาตฤดี สุขสินธารานนท์  ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                                 ผู้ชว่ยเลขานุการ 
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๓. สหวิทยาเขตนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๓.๑ จ่าสิบเอกประมวล  วันมี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา        รองประธานกรรมการ    
๓.๓ นายธนู  เมฆ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา           รองประธานกรรมการ    
๓.๔ นายวิทยา  ชนะภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม ฯ         กรรมการ    
๓.๕ นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม         กรรมการ 
๓.๖ นางพัชรี  ปั้นมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ    
๓.๗ นางสาวจิราภรณ์ เอมเอ่ียม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ   
๓.๘ นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรยีน รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม          ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓.๙ นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม          ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๐ นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธุ์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๑ นางเนาวรัตน์ ศิริวัฒน์        ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                          ผู้ช่วยเลขานุการ    
๓.๑๒ นางสาวพรวดี ใจเที่ยงธรรม ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                          ผู้ช่วยเลขานุการ  

๔. สหวิทยาเขตเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.๑ นางบุปผา ทองน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม        ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิท์อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม       รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นายนคเรศ นิลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา        กรรมการ 
 ๔.๔ ส.อ.อนุสรณ์ ประสารภักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ ารินพิทยาคม         กรรมการ 
 ๔.๕ ว่าที ่ร.ต.เกตุ ต่วนเครือ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา        กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม       กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อ านวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม         กรรมการ 
 ๔.๘ นายด ารง อ้ิมทับ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 ๔.๙ นายพันธ์พศิน คลังเงินวรากร ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 ๔.๑๑ นายชชัวินทร์ สิงห์สู่ถ้ า ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ  
 ๔.๑๒ นายธ ารงค์ จั่นฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม       กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๓ นางนงลักษณ์ พรหมหิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๔ นายวโิรจน์ ดอนทิพย์ไพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม                   ผูช้่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๕ นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๖ นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๗ นางสาวสุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวังทองพิทยาคม          ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จังหวัดพิษณุโลก 
 5.1 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   ประธานกรรมการ 
 5.2 นายกร เลือกหา ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา        รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายรอบ สุค าหล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม   กรรมการ 
 5.4 นายธนวัฒน ์ทัศนะพรพิศาล   รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่ง                                                     

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม   กรรมการ 
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 5.5 นางปริญญา บัวอาจ  ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา กรรมการ 
 5.6 นายสมศักดิ์ พุ่มสลุด ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 5.7 นายสมเกตุ จันทรศิริศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 5.8 นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 5.9 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 
 5.10 ว่าที ่ร.ต.ธีระชัย ชว่งบุญศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.11 นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.12 นายวัลลภ มานักฆ้อง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.13 นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.14 นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. สหวิทยาเขตวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก 
 ๖.๑ นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง      ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางหัทยา นุกอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา            รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา        กรรมการ 
 ๖.๔ นางฐรินดา โตเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงประค าพิทยาคม   กรรมการ 
 ๖.๖ นางโสภา นครจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๖.๗ นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๖.๘ นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๖.๙ พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ ผู้อ านวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม              กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๑๐ นางภัททิรา ลัดดากลม รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๑๑ นางสุมาลี พรหมมณี ครูโรงเรียนจ่านกร้อง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๑๒ นายณัฐวุฒิ สุดจิตร ์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๖.๑๓ นางสาวเนตรชนก วชิัยโน ครูโรงเรียนจ่านกร้อง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๗. สหวิทยาเขตบางกลางท่าว จังหวัดพิษณุโลก 
 ๗.1 นางพิมพ์นารา  นุปิง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย   ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นายอรรถพงษ์  อินต๊ะวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา       รองประธานกรรมการ 
๗.3 นางกัญจุฑา  โรจนหัสดินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา    กรรมการ 
7.4 นายอดุล  โตเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม   กรรมการ 
๗.5 นายสรพงษ์  แสงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  กรรมการ 
7.6 นายพรชัย  อ่อนส าลี ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา กรรมการ 
๗.7 นายประจบ  ช้างอินทร์ ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา กรรมการ 
๗.๘ นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗.๙ นายเสน่ห์  เทศนา ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗.๑๐ นางสิงห์  จันทะคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗.๑๑ นายอาวุธ  ยวนแหว่ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗.๑๒ นายชชูีพ  แก้วคุ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
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๗.13 นางเบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๔ นายนทีบดี เมฆาทรัพย์อนันต์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไทย        ผู้ช่วยเลขานุการ                   
๗.๑๕ นางนงนุช  กันแย้ม ครูโรงเรียนนครไทย                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๑๖ นางภีรภา  เดชะ ครูโรงเรียนยางโกลนวิทยา                   ผูช้่วยเลขานุการ 

๘. สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๘.๑ นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม        ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์                      ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายสังวาร เอ็บมูล             ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์   รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางภคพร สีกา                 ผู้อ านวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา           กรรมการ 
 ๘.๔ นายพงศธร กวางอธิษฐโ์ภคิน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม            กรรมการ 
 ๘.๕ นายวสันต์ บุญประกอบ       ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา           กรรมการ 
 ๘.๖ นายชลายุทธ์ ครุทเมือง        ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 ๘.๗ นายอเนก อ่วมแจง             ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 ๘.๘ นางรสสุคนธ์ อินชัยเขา        ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ         กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๙ นางรุ่งรัตน์ วาทหงส์            รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.๑๐ นางรัชนี เตชา                 ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

      ๙.๑ นางปัฐมาภรณ์ นรภัทรพิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย    ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นายประสงค์ สินเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา       รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นายประสพโชค บัววังโปง่ ครูรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา     กรรมการ 
 ๙.๔ นายสุภาพ ฤทธิ์บ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม    กรรมการ 
 ๙.๕ นายวีระพนธ์ ค าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม    กรรมการ 
 ๙.๖ นายสมคิด แสนสิทธิ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
 ๙.๗ นายอัฐสัณห์ นครศร ี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
 ๙.๘ นายอุดมศักดิ์ จักรน้ าอ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
 ๙.๙ นางวัฒนา ไตต่อผล ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
 ๙.๑๐ นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์            กรรมการและเลขานุการ
 ๙.๑๑ นางนภาศรี สว่างแสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.๑๒ นางสาวศศิกิติยา เทพเสนา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.๑๓ นางสุทัย มานักฆ้อง ครูโรงเรียนพิชัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.๑๔ นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์ ครูโรงเรียนพิชัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.๑๕ นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย ครูโรงเรียนพิชัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์  จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ๑๐.๑ นายจลัญ อินตายวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ ว่าท่ี ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทรส์ุภาเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา        รองประธานกรรมการ
 ๑๐.๓ นายประมุข ธนวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๑๐.๔ นายบุญธรรม กอนโภชน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 ๑๐.๕ นายขุนหาญ นิตตา ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    กรรมการ 
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 ๑๐.๖ นายกิตติศักดิ์ สนิธุวงศานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม     กรรมการ 
 ๑๐.๗ นายสุรักษ์ รักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา     กรรมการ 
 ๑๐.๘ นายชยพล เอ็บมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๙ นายธีระยุทธ เกตุมี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.๑๐ นางมานิตย์ อุปนันไชย ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.๑๑ นางอรุณธดี ค าด ี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.๑๒ นางสุวลักษณ์ รัตคธา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความรู้  
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๖                                                                                   

                              
                                                   (นายอดุลย์ ภูปลื้ม) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 


