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หน้า

๑. ย้อนรำลึก...สมเด็จพระนเรศวร(มหำรำช)ยัง้ ทัพเยี่ยมเยียนเมืองวิเชียร
๒. พระเทพกษัตริยต์ รี : เจ้ำหญิงแห่งอยุธยำถูกพม่ำชิงตัวนอกด่ำนเมืองเพ็ชรบูรณ์
๓. กองทัพเมืองเพ็ชรบูรณ์กรีฑำทัพรบพม่ำ : หงสำวดี – ตองอู
๔. เจ้ำพระยำจักรียงั้ ทัพสักกำระ “หลวงพ่อเพ็ชร”เมืองเพชรบูรณ์บำรุงขวัญทหำรรุกไล่ทพั พม่ำ
๕. กำรชุมนุมทัพบ้ำนท่ำพล : เพ็ชรบูรณ์สงครำมพม่ำ หรือ ลำว ?
๖. พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชรัชกำลที่ ๑ กับเมืองเพ็ชรบูรณ์
๗. รัชกำลที่ ๑ ตัง้ เจ้ำเมืองเพ็ชรบูรณ์เป็ นอัครมหำเสนำบดีกลำโหม
๘. รำลึก ๑๑๐ ปี รัชกำลที่ ๕ จัดตัง้ มณฑลเพ็ชรบูรณ์
๙. พระยำเพ็ชรรัตนสงครำม(เฟื่ อง เฟื่ องเพ็ชร)สมุหเทศำภิบำลคนแรก ของมณฑลเพ็ชรบูรณ์
๑๐. พระยำสุนทรเทพกิจจำ(เลื่อง ภูมิรตั น)สมุหเทศำภิบำลมณฑลเพ็ชรบูรณ์คนสุดท้ำย
๑๑. อำมำตย์โท พระรณกิจปรีชำ “ เจ้ำเมืองหล่มศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๕๑”
๑๒. ด้วยพระบำรมี รัชกำลที่ ๕ เพ็ชรบูรณรอดพ้นถูกฝรั่งเศสยึดครอง
๑๓. เครื่องสังเคล็ดงำนออกพระเมรุ รัชกำลที่ ๕ พระรำชทำนแก่เมืองเพ็ชรบูรณ์
๑๔. ขุนนิคมนครินทร์ หนึ่งเดียว : ข้ำหลวงนครบำลเพชรบูรน์
๑๕. ขุนอนุสสรสิทธิกรรม “ส.ส. : ขุนนำงศักดินำไทย” คนสุดท้ำยของเพชรบูรณ์
๑๖. สมเด็จฯ กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ พระบิดำประวัติศำสตร์เพ็ชรบูรณ์
๑๗. สมเด็จกรมพระยำดำรงฯ ล่องนำ้ โขงรำพึงถึง "ลำนำ้ สัก" เมืองเพ็ชรบูรณ์
๑๘. นครบำลเพชรบูรน์ พ.ส. ๒๔๘๕ – ๒๔๘๗
๑๙. "ฝูงบินสัมพันธมิตร บินลัดฟ้ำ หล่มศักดิ์ – เพชรบูรน์
ทิง้ ระเบิดถล่ม ! กรุงเทพฯ สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๒๐. ญี่ปนุ่ บุก เพชรบูรน์ สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๒๑. พระแก้วมรกตประดิษฐำน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๒๒. หำญ อุดมสรสิทธิ์ นำยทหำรผูด้ แู ลถำ้ ฤำษี คลังมหำสมบัติของชำติ ที่เพ็ชรบูรน์

๒๓. กรมแผนที่ทหำรบก ตัง้ โรงพิมพ์ธนบัตรในเพชรบูรน์ สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๒๔. เจ้ำชำยเมืองเชียงตุง เรียนนำยร้อยป่ ำแดง :นครบำลเพชรบูรน์ สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๒๕. เชือ้ สนั่นเมือง ฅนเพชรบูรณ์เป็ นศึกษำธิกำร จังหวัดล้ำนช้ำง(ลำว)
๒๖. รำลึก...พรรคคอมมิวนิสต์ ยึดรอยตะเข็บเพชรบูรณ์แบ่งแยกประเทศไทย
๒๗. พระวีรกรรม : สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร
ปะทะผูก้ ่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ ยุทธภูมิ "เขำค้อ"
๒๘. “อนุสำวรียจ์ ีนฮ่อ” เขำค้อ อนุสรณ์สดุดีแห่งเดียวในประเทศไทย
๒๙. “จำปี อรุณประเสริฐ” นำยช่ำงสร้ำงทำงฝ่ ำแดนไข้มำลำเรีย
สูเ่ พชรบูรน์ สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๓๐. กองบินที่ ๔๖ ฝูงบินมฤตยู สมรภูมิเขำค้อ
๓๑. หนังสือองคมนตรีมีเรือ่ งเล่ำพระมหำกรุณำธิคณ
ุ บนเขำค้อ – เพชรบูรณ์
๓๒. พระกระยำหำรกลำงวันในหลวง รัชกำลที่ ๙ เรื่องเล่ำ...เขำค้อ : เพชรบูรณ์
๓๓. วัดเพชรวรำรำม “หนึง่ เดียวในเพชรบูรณ์”ในหลวงทรงตัดหวำยลูกนิมิต
๓๔. “ศักดิว์ ิทยำคำร”นำมโรงเรียนพระรำชทำน : ปูมเกียรติประวัติท่ีลมื เลือน
๓๕. พระบรมรำชำนุสรณ์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ ๖
๓๖. รำลึกถึง...สมเด็จย่ำ"สมเด็จพระศรีนครินทรำ บรมรำชชนนี"
เสด็จฯ เยี่ยมรำษฎรเพชรบูรณ์
๓๗. สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวฒ
ั นำ "พระผูเ้ มตตำ"รำษฎร์เพชรบูรณ์
๓๘. ชื่อนีม้ ีท่มี ำ “หอโบรำณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทรำชัย”แหล่งเรียนรูว้ ิถีชีวิต “ฅนเพชรบูรณ์”
๓๙. ทำไม...จังหวัดเพชรบูรณ์จงึ ไม่มี "พระแสงรำชศัตรำ"ประจำเมือง ?
๔๐. “ณ วิเชียร” สกุลพระรำชทำนเจ้ำเมืองหนึ่งเดียวเมืองเพ็ชรบูรณ์
๔๑. แหล่งโบรำณคดีก่อนประวัติศำสตร์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
๔๒. “หล่มเก่ำ” ภูมิบำ้ นนำมเมืองโบรำณ ร่วมสมัยสุโขทัย
๔๓. วัดมหำธำตุ กุญแจไขขำนประวัติศำสตร์เมืองเพ็ชรบูรณ์
๔๔. สืบตำนำน “หลักเมืองเพชรบูรณ์”
๔๕. "หลวงพ่อเพ็ชรมีชยั : พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์ คูเ่ มืองเพ็ชรบูรณ์”
๔๖. "โบรำณวัตถุ" กรุวดั มหำธำตุ ร่องรอยประวัติศำสตร์ เมืองเพ็ชรบูรณ์
๔๗. พระพิมพ์กรุวดั มหำธำตุ พระอำรำมหลวง เพชรบูรณ์

๔๘. เสำหลักเมืองเพชรบูรณ์ “เป็ นหลักศิลำ : จำรึกเมืองเพ็ชรบูรณ์”
๔๙. จรูญ กล้ำกำรรบ ผูก้ ำควำมลับ “พระบรมสำรีรกิ ธำตุ” เมืองเพ็ชรบูรณ์ มีจริงหรือไม่ ?
๕๐. “กำแพงเมือง” เพ็ชรบูรณ์ พม่ำ – ลำว – ไทย ใครทำลำย ?
๕๑. "เพ็ชรบูรณ์ : สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๕๕๐)
๕๒. ปริศนำ...ที่มำ ? ตำรำพิชยั สงครำมเมืองเพ็ชรบูรณ์ “ฉบับพรหมบุญ”
๕๓. แบบไหน อย่ำงไร ? ตรำสัญลักษณ์ประจำ จังหวัดเพชรบูรณ์
๕๔. ขวัญใจ พันธุมจินดำ ผูร้ งั สรรค์ คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์
๕๕. พระมหำกรุณำธิคณ
ุ : นำมพระรำชทำน “ค่ำยพ่อขุนผำเมือง : กองพลทหำรม้ำที่ ๑” เพชรบูรณ์
๕๖. สระนำ้ “รัชดำภิเษก” อนุสรณ์ควำมจงรักภักดี : รำษฎร์เพชรบูรณ์
๕๗. “คุณเพชรบูรณ์” นำมเครื่องบนิพระรำชทำน เกียรติประวัติ จังหวัดเพชรบูรณ์
๕๘. จอมพล สฤษดิธ์ นะรัชต์ : นำยกรัฐมนตรี ผูน้ ำควำมศิวิไลซ์ สูเ่ พชรบรูณ์
๕๙. รองอำมำตย์ตรี ขุนอินทรภักดี(ทองอิน ทองมำก)
สมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร(ส.ส.) คนแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์
๖๐. ยศ จันทร์ผ่อง : กำนัน ผูพ้ ลิกตำนำน “บ่อนำ้ พุรอ้ น” เพชรบูรณ์
๖๑. กันตพงศ์ เล่ำลือพงศ์ศริ ิ “นำยแพทย์มง้ ” คนแรกของประเทศไทย
๖๒. เปิ ดผนึก “บัญญัติ ทือเกำะ” วิทยำกรลูกเสือชำวบ้ำน ผูแ้ ต่งเพลงมำร์ชเพชรบูรณ์
๖๓. พร พิมพสุต คนหล่มศักดิเ์ ป็ นพระยำ ข้ำหลวงมหำดไทย
๖๔. คุณหญิงเสงี่ยม พิศำลสำรเกษตร ทำยำทพระยำเพ็ชรรัตน์สงครำม : เทศำภิบำลมณฑลเพ็ชรบูรณ์
๖๕. พระยำเทพำธิบดี(อิ่ม เทพำนนท์) ผูน้ ำเกวียนมำใช้ คนแรกในเมืองเพช็รบูรณ์
๖๖. "เสีย้ วหนึง่ ของเพ็ชรบูรณ์ บันทึกทำยำท : พระบริรกั ษ์นครเขต ข้ำหลวงจังหวัดเพ็ชรบูรณ์"
๖๗. รำ ลึก...สวำสดิ์ สุมำลยศักดิ์ จุฬำรำชมนตรี : ประมุขฯ อิสลำม เยี่ยมเยือนศำสนิกชนเพชรบูรณ์
๖๘. หลวงวิเชียรพิทกั ษ์ นำยอำเภอ “ศักดินำ”
๖๙. นำ้ อ้อย พรวิเชียร นักร้องเสียงหวำนผูโ้ ด่งดัง ฅนวิเชียรบุรี

๗๐. ชำติ บุญนุ่ม เอกบุรุษผูร้ เิ ริม่ ประเพณีแข่งเรือหล่มเก่ำ
๗๑. “โฮจิมินห์” หำทุนในเพชรบูรณ์ ปลดแอกจำกฝรั่งเศส
๗๒. เพชรบูรณ์ อดีตดินแดนเนรเทศ : กักขังชำวจีน
๗๓. ข่ำวลือ : ข่ำวจริง ? “วำงแผนปฏิวตั ิ” ใน “ค่ำยพ่อขุนผำเมือง” กองพลทหำรม้ำที่ ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๔. “สะพำนพ่อขุนผำเมือง : ห้วยตอง” เพชรบูรณ์ สะพำนที่มีเสำตอม่อสูงที่สดุ ในประเทศไทย
๗๕. เพชรบูรณ์ “เมืองแชมป์ โลกคูแ่ ฝด” มำกที่สดุ ในโลก
๗๖. “เหมืองแร่ทองคำ” เพชรบูรณ์ แหล่งแร่ทองคำใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศไทย
๗๗. “ชัยวิบรู ณ์– สำมัคคีชยั ” ถนนสีขำวแห่งแรกเพชรบูรณ์
๗๘. “วังมะขำมแฟบ” สถำนที่อมุ้ พระดำนำ้ สมัยโบรำณ ไม่ใช่ท่ำนำ้ หน้ำวัดโบสถ์ชนะมำร
๗๙. ปริศนำ “เสำ” บ้ำนนำ้ พุ หลักเมือง หรือ เพนียดคล้องช้ำง ?
๘๐. พระเจดียอ์ ิสรภำพ บนดินแดนเขำค้อ : สะดือของประเทศไทย
๘๑. สำมัคคีชยั ถนนที่คนเพชรบูรณ์(ไม่)ลืม
๘๒. “หมื่นจง” พันธุม์ ะขำมหวำนดัง้ เดิมเพชรบูรณ์ ผลไม้ไทยก้ำวไกลสูผ่ ลไม้โลก
๘๓. “สะเดำเพชรป่ ำสัก” พืชเอกลักษณ์พนื ้ บ้ำนเพชรบูรณ์
๘๔. “พันธุข์ ำ้ ว” มณฑลเพช็รบูรณ์ ชนะประกวดกำรแสดงกสิกรรมและพำณิชกรรม สมัยรัชกำลที่ ๕
๘๕. ทองกวำวดอกสีเหลืองทอง : บ้ำนดงขุย - เพชรบูรณ์ ต้นไม้หำยำกที่สดุ ในประเทศไทย
๘๖. ผีตำโม่ ภูมิปัญญำ “ปรำชญ์ทอ้ งถิ่น” ชำวไทหล่ม
๘๗. หลวงพ่อทบ ธมฺมปญฺโญ ปลุกเสก "พระรอด" วัดพระสิงห์ : เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๖
๘๘. หลวงพ่อทบ : อริยสงฆ์เพชรบูรณ์ ปลุกเสก “ในหลวง” ทรงกดพิมพ์ พระเครื่องกึ่งพุทธกำล : ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ
๘๙. หลวงปู่ จนั ทรำ อริยสงฆ์ พบขุมนรกใต้พิภพเมืองเพชรบูรณ์
๙๐. หลวงปู่ เส็ง อำตำปี “พระดีทอ้ งถิ่น” ผูส้ ร้ำงรำกแก้วธรรม
๙๑. “บุหรี่ยำสูบเพ็ชรบูรณ์ฉนุ เจียว” พระรำชนิพนธ์ รัชกำลที่๒ จินตนำกำร หรือ ประสบกำรณ์จริง ?

๙๒. พล.ต.ท. เสมอ ดำมำพงศ์ "นนร. ป่ ำแดง" สมัยสงครำมโลก ครัง้ ที่ ๒
๙๓. ประทวน ประทุมนันท์ คหบดีผทู้ ำ คุณประโยชน์ หล่มสัก – เพชรบูรณ์
๙๔. คุณหญิง เบญจำ แสงมลิ ผูว้ ำงรำกฐำนกำรอนุบำลศึกษำ นครบำลเพชรบูรน์ พุทธสักรำช ๒๔๘๗
๙๕. เสน่ห ์ เพชรบูรณ์ : ฅนหล่มเก่ำ ผูข้ บั ร้องเพลงหนัง “มนตร์รกั ลูกทุง่ ” แทนพระเอก “มิตร ชัยบัญชำ”
๙๖. พ.ต.ต. สมัคร มงคลกิติ ผูร้ เิ ริม่ จัดตัง้ อำเภอหนองไผ่
๙๗. ส.ต.อ. สมนึก พวงบุปผำ ผูพ้ ลีชีพเพื่อพิทกั ษ์รำษฎร์เพชรบูรณ์
๙๘. ไสว กันเดิน ประธำนชมรมลูกเสือชำวบ้ำน คนแรกของเพชรบูรณ์
๙๙. ลพบุรี : เมืองหน้ำด่ำน นครบำลเพชรบูรน์ (พ.ส. ๒๔๘๗)
๑๐๐. พิธีอญ
ั เชิญพระบรมรำชำนุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อำเภอวิเชียรบุรี
๑๐๑. “อูท่ อง : พระร่วงนั่ง” วัดศรีสะอำด - หล่มศักดิ์ ฤำพระฝำกกรุจำกกรุงศรีอยุธยำ ?
๑๐๒. มะเฟื องหวำนผลไม้พนื ้ บ้ำน ”วิเชียร” รับเสด็จฯ กรมพระยำดำรงรำชำนุภำพ
๑๐๓. ย้อนรำ ลึก...พ.ศ. ๒๔๖๖ เพ็ชรบูรณ์ และ หล่มศักดิ์ ร่วมสมทบเงินจัดซือ้ เครื่องบินให้ทำงรำชกำร
๑๐๔. เที่ยวงำนวันสำรทไทยวัดไตรภูมิ ชมประเพณีอมุ้ พระดำนำ้ และกำรแข่งเรือพำยทวนนำ้
๑๐๕. อุทยำนแห่งชำตินำ้ หนำว ป่ ำเปลี่ยนสี ที่สวยงำมของเมืองไทย
๑๐๖. พระเทพรัตนกวี ปรำชญ์ประวัติศำสตร์ทอ้ งถิ่นเพชรบูรณ์
๑๐๗. ฅนเพชรบูรณ์ ผูน้ ่งั เก้ำอีพ้ อ่ เมือง เป็ นผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐๘. "๑๗ มิถนุ ำยน : วันน้อมรำลึก" พระมหำกษัตริย ์ เสด็จฯ ประทับรอยพระบำท ครัง้ แรกบนแผ่นดนิ
เพชรบูรณ์
๑๐๙. "พระตำหนักเขำค้อ : บ้ำนของพ่อ" ที่เพชรบูรณ์

