
ความภาคภมิูใจของนักเรียนปการศึกษา 2560

ประเภทกฬีาและกรีฑา

aชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุนประชาชนทั่วไป กีฬาประเพณี

บุญบั้งไฟอําเภอแคนดง ประจําป 2558

aรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 18 ป

การแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติดอําเภอสตึก ประจําป

2558

aรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 18 ป

กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 2558

งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับภาค

      เหรียญทอง

aการแขงขันแอโรบิก ม. 1- ม.6

a การแขงขันแกะสลักผลไม ม.1-ม.3

aการแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ม.4 – ม.6

aการแขงขันรําวงมาตรฐาน  ม.1- ม.3

aการแขงขันหุนยนต ระดับสูง ม. 4 – ม.6

aการแขงขันหุนยนต ระดับกลาง  ม. 4 – ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  ระดับจังหวัด

เหรียญทอง

aการแขงขันเคร่ืองบินพลังงาน  ประเภทบินนาน

aการแขงขันเครื่องบินพลังยาง  ประเภทบินไกล

aการประกวดมารยาทไทย

aการแขงขันศิลปสรางสรรค

aการแขงขันวาดภาพระบายสี

aการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี

aการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค

aการแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด

aการแขงขันวาดภาพลายเสน

aการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ

aการแขงขันหุนยนต สพฐ.

aการแขงขันการแกะสลักผักผลไม

aการแขงขันอานเอาเร่ืองตามแนว PISA ม. 4 – ม. 6

aการแขงขันเรียงรอยความ ม.4- ม.6

aการแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3

aการแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6

aการแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.4- ม.6

aการประกวดโครงงานคณติศาสตรประเภทสรางทฤษฎีของ

    คําอธิบายทางคณิตศาสตร

aการประกวดโครงงานวทิยาศาสตรประเภททดลอง

aการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ

aการแขงขันการแสดงทางวิทยาศาตร Science Show

a การประกวดเพลงคุณธรรม

aการประกวดเลานิทานคุณธรรม

aการแขงขันวงเครื่องสายวงเล็ก

a การแขงขันรําวงมาตรฐาน



ประวัตกิารกอตัง้โรงเรียน

โรงเรียนพระครูพิทยาคมกอตั้งเมื่อ วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ.

2532  ปจจุบันทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

โดยมีแผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 4:5:5

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 3:3:4  โดยมี

     นายวีระศักด์ิ  พินิจ   ผูอํานวยการโรงเรียน

     นายธนโชติ  สีทอง รองผูอํานวยการโรงเรยีน

     นายสมเกยีรติ  สามิบัติ รองผูอํานวยการโรงเรียน

     นางศิวารมณ  เรืองไกล  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน

ปรัชญา:    การศึกษา คือ ชีวิต

คติพจน:  ประพฤติดี เรียนเยี่ยมเปยมทักษะ สรีระแข็งแรง

คติธรรม:  สุวิชชาโน พหุสุตโต ผูรูดี ยอมเปนผูมีการศึกษา

สีประจาํโรงเรียน :

สเีทา:  ผูมีปญญา  เฉลียวฉลาด  สุขุม

สีขาว: ความสวาง  ความกระจาง ความเฉลียวฉลาด

โรงเรียนพระครูพิทยาคม (พ.พ.)

พระ :  ผูพรอมไวซึ่งคุณธรรม

ครู:  ผูช้ีนําความรูให

พิทยา:  คือวิชาอันเปรื่องปราชญ

คม :  ประดุจกริชกลาบาดลึกแหลมคม

อัตลักษณ

      โรงเรียนนาอยู  ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ

วิสัยทัศน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

มุงพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล  บนพื้นฐานของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอมูลบุคลากร

ตําแหนง ชาย หญิง รวม
ผูอํานวยการ 1  -  1
รองผูอํานวยการ 2  -  2
ครูชํานาญการพิเศษ 7 24 31
ครชํูานาญการ 4 3 7
ครู ค.ศ. 1 1 1 2
ครูผูชวย 1  -  1
พนักงานราชการ -  2  2
ครูอัตราจาง -  3  3
เจาหนาท่ีธุรการ -  1  1
ลูกจางประจํา 1  -  1
ลูกจางช่ัวคราว 4 1 5

รวม 22 34 56

จํานวนนกัเรียนปการศึกษา 2559

ช้ัน จํานวนหอง ชาย หญิง รวม
ม. 1 4 76 86 162
ม. 2 4 59 72 131
ม. 3 5 60 67 172
ม. 4 3 29 61 90
ม. 5 3 34 63 97
ม. 6 4 34 75 109
รวม 23 292 424 761

ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา

aโรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาดกลาง ป

การศึกษา 2538 และ ปการศึกษา 2544

aรางวัลชมเชย  โรงเรียนรางวัลพระราชทานมัธยมศึกษาขนาด

กลาง ปการศึกษา 2548

aรางวัลรองชนะเลิศ (ปาบก) แปลง ป 2541  พ้ืนท่ีขนาด 1-10

ไร  ตามโครงการปลูกปาถาวร เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ 50 ป

aรางวัลชนะเลิศกองเชียร มหากรรมทองถิ่นไทคัพ ครั้งที่ 6 ป

2551

aโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) รุนที่

3 ปการศึกษา 2555

aโรงเรียนตนแบบสถานศึกษาพอเพียง ปการศึกษา 2555

aโรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน) ปการศึกษา 2557

aศูนยการเรียนรู “เพศวิถีศึกษา” เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ป 2558

รับโลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน


