
 
 
 

 
โรงเรียนสังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24  
ทีต่ั้ง    บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ต าบลนาด้วง อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 
E-mail   nongkhancity@gmail.com   
ครูใหญ่  ด.ต.กิตติสัณห์  เกษสีมาปภัสร์  เบอร์โทรศัพท์  081-964-1033 
แผนที่    กองร้อย 242 พิกัด SE 897361  

 
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 24 สิงหาคม 2532 
 
กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
 - พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย 
 - พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 
 

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองแคน 
 



อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองแคน  
 1. ตู้เข้ามุม 3 ชั้น    2. ที่นอน      
 3. บล็อค 4 ชั้น     4. ขอเกี่ยว    
 5. โต๊ะญี่ปุ่น (อ่านหนังสือ)   6. ตู้เก็บหนังสือ    
 7. เครื่องปริ๊น เลเซอร์ (ขาว-ด า)   8. หนังสือนิทานอีสบ    
 9. หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย  10. หนังสือฝึกคณิตศาสตร์  
 
ประวัติควำมเป็นมำ   
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จัดตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม 2512  โดยราษฏร์บ้านหนอง
แคน ประสานมายัง กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ให้มาจัดตั้ง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครอง ที่จะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนภาคบังคับในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกล
หมู่บ้าน ประกอบกับฤดูฝน การเดินทางของนักเรียนไปเรียนเป็นไปด้วยความล าบาก สถานที่ตั้งของโรงเรียนมี
พ้ืนที่ 24 ไร่ บริจาคโดย นายจันสี สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้น าราษฏร์บ้านหนองแคน จัดตั้งครั้งแรก ครู ตชด. เข้าไป
ด าเนินการสอน 5 นาย ด.ต.อุดม คงพลปาน ท าหน้าที่ครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2542 ช่วงเดือนตุลาคม ชมรมราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี ได้มาออกค่ายอาสาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ตชด.100/3 ขนาด 9x32x4 เมตร จ านวน 1 
หลัง ค่าก่อสร้าง 450,000 บาท ท าพิธีมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อ 10 ตุลาคม 2542 โดยนายวิชัย บุญภักดี 
นายอ าเภอนาด้วง ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบ พ.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผกก.ตชด.24 ซึ่งได้รับมอบหมาย
จาก ผกก.ตชด.24 เป็นผู้แทนในการรับมอบ และในปีเดียวกัน สถาบันราชภัฎเลย ได้บริจาคเงินเพ่ือก่อสร้าง
อาคารเด็กเล็ก ขนาด 4x8x3.5 เมตร จ านวน 1 หลัง คิดเป็นเงิน 75,500 บาท และอาคารห้องสมุด ขนาด 
4x8x3.5 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ประจ าห้องสมุด คิดเป็นเงิน 75,500 บาท ซึ่งทั้ง 2 อาคาร กก.
ตชด.24 เป็นสนับสนุนชุดช่างจากกองร้อย ตชด.242, 246 เข้าไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด าเนิน
เยี่ยม เพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชด าริ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536  ทรงปลูกต้นกฤษณา บริเวณหน้าอาคารเรียน 
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548  ทรงปลูกต้นชมพู่ พันธุ์ทับทิมจัน 
  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 
  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
 



 
ปรัชญำของโรงเรียน 

สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความม่ันคง 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  ภายในปี ๒๕๕๒ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จะจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๔๔ โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสุขภาพกายและ
จิตใจที่ดีสมบูรณ์ ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 
 
กำรด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ 
 
 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน รร.ตชด.บ้านหนองแคน รับมอบอาหารไก่ไข่ จากส านักงาน          
ปศุสัตว์อ าเภอนาด้วง พร้อมทั้งค าแนะน าเกี่ยวกับการผสมสูตรอาหารไข่ไก่ การจัดการโรงเรือนไก่ไข่ ให้กับครู 
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเป็นประจ าทุกวัน 

 
 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดื่มน้ าไอโอดีนเป็นประจ าทุกวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จัดห้องสมุดให้เป็นที่ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน และ
จัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนทันเวลา ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 4. โครงการโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยเทคนิคเลย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย การมอบอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือ ต าราเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น และการ
สร้างห้องสมุด ห้องเรียน โรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
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