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โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ถนนหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก) ตาบลพรหมณี อาเภอเมือ ง
นครนายก จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26001 โทรศัพท์ 037-393055 โทรสาร.037- 316613 Email
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อักษรย่อ
ป.ช.พ.
ปรัชญาของโรงเรียน
สามัคคี วุฑฒิสาธิกา “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมทาให้
สาเร็จความเจริญ”
คาขวัญของโรงเรียน
เด็กดี-ปิยชาติ เด็กฉลาด – ปิยชาติพัฒนา
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
สีประจาโรงเรียน
ม่วง ขาว
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นเสลา
คาขวัญโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ
1. ที่ตั้ง
โรงเรียนปิยชาติพัฒ นา ตั้งอยู่บ ริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก) ตาบล
พรหมณี อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 72 ไร่ เขตพื้นที่บริการ มี 8 หมู่บ้าน ในตาบล
พรหมณี ได้แก่ หมู่ 4 ,5, 6, 9, 13, 14, 15, และ 17 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
ทิศเหนือ
ติดกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทิศใต้
ติดกับวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม
และหมู่บ้านเทพประทาน
ทิศตะวันออก
ติดกับหมู่บ้านเขาน้อย
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดกับวันสุตธรรมาราม และหมู่บ้านวังรี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดกับโรงเรียนเตรียมทหารและหมู่บ้านโคกลาดวน
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2. ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา เป็นโรงเรียนตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์
ประธานเปิ ด งานสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา ณ บริ เ วณสนามหลวง อธิ บ ดี ก รมสามั ญ ศึ ก ษา
(นายพะนอม แก้วกาเนิด) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วยในวันนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพ ระราชดาริกับ อธิบดีกรมสามั ญ ศึกษา เรื่อ งปั ญ หาการไม่มี ที่ เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาของ
บุตรหลานข้าราชการในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รวมทั้งบุตรหลานชาวบ้านในตาบลใกล้เคียง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อีกส่วนหนึ่ง
จากพระราชดาริดังกล่าว กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายก
จึง ร่ว มศึ ก ษาข้ อ มู ล นั ก เรี ย นที่ จ ะเข้ าเรีย น การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ างเป็ น ที่ ดิ น ของราชพั ส ดุ ในส่ว นที่
กองทัพ บกดูแล อยู่ห น้าโรงเรีย นนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ มี สภาพเป็น ป่าไผ่ค่อ นข้างทึบ มีผู้ อยู่อาศั ย
ประมาณ 19 หลังคาเรือน มีตลาดนัดชาวบ้านชื่อว่า “ตลาดบุญส่ง” ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
เตรียมแผนย้ายผู้คนเหล่านั้นไม่ให้เกิดความเดือดร้อน โดยย้ายตลาดและชาวบ้านที่ใช้ที่ดินส่วนนั้นให้ไปอยู่
ยัง ที่ดินจัดสรรให้เป็นหมู่บ้านใหม่ ที่ไ ม่ไ กลจากที่เดิมนัก เพื่อเป็นสัดส่วนโดยตั้งชื่อหมู่บ้านที่ย้ายไปนี้ว่า
“หมู่บ้านเทพประทาน” เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้
วันที่ 6 กันยายน 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการ
ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะของกรมสามั ญ ศึ ก ษาประกอบด้ ว ยอธิ บ ดี รองอธิ บ ดี ผู้ อ านวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการกองการมัธยมศึกษา ผู้อานวยการกองออกแบบและก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์และ
คณะโรงเรีย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ าฯ ที่ ห้ อ งประชุ ม ตึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ ของโรงเรีย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้าฯ ทรงแนะนาว่าขอให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น ควรเว้นที่ว่างติดกับทาง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ไว้ด้วยเพื่ อความสวยงามและระบบความปลอดภัยของทหาร คณะ
ผู้ออกแบบจึงได้จัดแบ่งพื้นที่โรงเรียนจานวน 72 ไร่ ออกเป็น 3 ส่วน โดยกาหนดที่ดินด้านทิศใต้ คือ ส่วนที่
มองเห็นก่อนเมื่อมองจาก ถนนสาย จ.ป.ร.- รังสิต เป็นส่วนของสนามกีฬาและบ้านพักครู ส่วนตรงกลางใช้
เป็นที่ตั้งอาคารเรียนที่ต่อเชื่อมกันเป็นรูปก้างปลา โดยทางกรมสามัญศึกษากาหนดแผนชั้นเรียนไว้ทั้งสิ้น 42
ห้องเรียน คือ มัธยมศึกษาตอนต้น 24 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ห้องเรียนและต่อเชื่อมกับ
หอประชุม พร้อมโรงฝึกงานอีก 3 หลัง 6 หน่วย มีลานเอนกประสงค์อยู่ตรงกลาง ส่วนด้านทิศเหนือติดกับ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ เป็นพื้นที่แปลงเกษตรและแหล่งน้าโดยการออกแบบของ นายกาธร
บุญปาลิต สถาปนิกกองออกแบบกรมสามัญศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2532 นายโกวิท วรพิพัฒ น์ อธิบดีกรมสามัญ ศึกษา ทาหนังสือต่อสานักราช
เลขานุการ ในพระองค์ส มเด็จ พระบรมราชินีน าถ เพื่อ กราบบัง คมทูล สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานนามของโรงเรียน
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วัน ที่ 5 ตุล าคม 2532 สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมีพ ระกระแส
รับ สั่ง ให้ นายโกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญ ศึกษาและคณะพร้อมด้วยคณะนายทหารนาโดยพลเอก
ชวลิต ยงใจยุท ธ ผู้บั ญ ชาการทหารบกเข้าเฝ้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุ ลจอมเกล้าฯ เพื่ อสรุป ข้อ มู ล
รายละเอียดและดาเนินการจัดตั้ง โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ที่หมู่ที่ 4 ตาบลพรหมณี อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก บริเวณประตูหน้าของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบัน
วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2532 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดย พ ลเอกมาน ะ รั ต นโกเศศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความในข้อ 23 แห่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ให้เปิด
โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาเพิ ่ม 1 โรง ในปี การศึ กษา 2533 ที่ ต าบลพรหมณี อ าเภอเมื องนครนายก จั งหวั ด
นครนายก โดยได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานนามว่า “โรงเรียนปิยชาติพัฒนา”
วันที่ 26 ธันวาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรง
วางศิลาฤกษ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
วั น ที่ 22 มกราคม 2533 กรมสามั ญ ศึ ก ษาได้ มี ห นั ง สื อ กรมสามั ญ ศึ ก ษาที่ 145/2533 ให้
นายสาเนียง พาแพง ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี ซึ่งรักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก สังกัดกองการมัธยมศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
ปิยชาติพัฒนาอีกตาแหน่งหนึ่ง
วันที่ 9 เมษายน 2533 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและโรงอาหารมุงด้วยหญ้าคา
วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2533 โรงเรี ย นเปิ ด ทาการสอนเป็ น วั น แรกในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่
1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรการเรียน
การสอนในอาคารชั่วคราวมี นักเรียนเข้าศึกษาจานวน 300 คน
วันที่ 5 มกราคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็ งเห็นว่า อาคาร
ชั ่ว คราว ไม่ส ามารถรัก ษาหนัง สือ และเครื ่อ งคอมพิว เตอร์ไ ด้ จึง พระราชทานทรัพ ย์ส ่ว นพระองค์
สร้า งอาคารชั ้น เดีย วเรีย กว่า “อาคารพระราชทาน” ด าเนิ น การก่ อสร้า งโดย โรงเรีย นนายร้อ ยพระ
จุลจอมเกล้าฯ และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วันที่ 5 เมษายน 2534 นายก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือกราบ
บังคมทูลพระกรุณ าขอพระราชานุญาตให้โรงเรีย นปิย ชาติพัฒนา มีตราประจาโรงเรีย น และพระราชา
นุญาตให้โรงเรียนอยู่ในพระราชูปถัมภ์
วัน ที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมีพ ระมหา
กรุณ าธิค ุณ รับ โรงเรีย นปิ ยชาติ พั ฒ นา ไว้ในพระราชู ปถัม ภ์ และพระราชทานตรามงกุ ฎประจาพระองค์
เป็นตราประจาโรงเรียนปิยชาติพัฒนา
วันที่ 26 ธัน วาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดงานมหกรรมผักโรงเรียนภาคตะวันออก ของกรมสามัญศึกษาที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ นิพนธ์คาร้องเพลงปิยชาติพัฒนา
ในทานองสโลว์มาร์ช มอบให้กับโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
วันที่ 26 ธัน วาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ น
ทรงเปิดอาคารเรียนเต็มรูปแบบตามแผนของกรมสามัญศึกษา จานวน 42 ห้องเรียน
วันที่ 26 ธัน วาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดห้องพิพิธภัณฑ์ประจาโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
วัน ที่ 26 ธัน วาคม 2538 สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงเสด็ จฯเยี่ ย ม
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา เป็นการส่วนพระองค์
วันที่ 26 ธัน วาคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องกิตติธเนศวร) และทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน
วันที่ 26 ธัน วาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดห้องคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย สวนพฤกษศาสตร์ และทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรียน
วัน ที ่ 26 ธัน วาคม 2541 สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จ พระราช
ดาเนินทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานการดาเนินการของโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ และ
ประธานชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรถตู้เพื่อใช้ในกิจการของ
โรงเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดศูนย์วิทยบริการปิยชาติ และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานการดาเนินงานของ
โรงเรียน
3. ข้อมูลด้านการบริหาร
3.1 ผู้อานวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
นางสาวนิติพร เนติ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 10 วัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
3.2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยตาแหน่ง จานวน 1 คน
นายสมชาย ทาสี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
นอกจากนั้นเพื่อให้การดาเนินงานภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว
จึงแต่งตั้งมอบหมายให้รองผู้อานวยการและครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ ฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย ดังนี้
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1. นายสมชาย ทาสี
2. นายปติภณ ตีระเมธี

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3. นายถาวร พูลศรี
ครูชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. นายอาคม กมลยะบุตร ครูชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานปกครองและกิจการนักเรียน
5. นายสุระกิตติ์ สุทธากร ครูชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายงบประมาณ
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