
 
 
 
 

 
โรงเรียนสังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24  
ทีต่ั้ง    บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42150 
E-mail   hilmarshool@gmail.com 
ครูใหญ่   ร.ต.ต.อาทิตย์  บุญเทพ  เบอร์โทรศัพท์  083-238-2330  
แผนที่    กองร้อย 246 พิกัด RV 124820 

 
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 23 ธันวาคม 2523 
   
กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ปี2558 
 - พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย 
 - พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนฮิลมำร์พำเบิล 
 



อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนฮิลมำร์พำเบิล  
 1. ที่นอน    2. ตู้ 4 ชั้น กลาง    
 3. ตรายางรับหนังสือ  4. ชุดเครื่องนอนอนุบาล  
 5. ชั้นวางเท้านักเรียน  6. ชั้นวางหนังสือ   
 
ประวัติควำมเป็นมำ   
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2523 โดยการร้องขอจาก
นายทองพูน  ตุพล เป็นผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้าน ได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนต่อ กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เขต 4 (ปัจจุบันเป็น กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24) ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่า เป็นหมู่บ้านอยู่ในป่าลึก เป็นเขตทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก มีเด็กในเกณฑ์ระดับประถมศึกษาแต่ยัง
ไม่มีสถานศึกษา จึงได้จัดข้าราชการต ารวจเข้าไปท าการจัดตั้งโรงเรียน โดยร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านก่อสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว จ านวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ได้เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2523 มี
นักเรียน  38  คน ครู ตชด. 4 นาย ท าการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเหมืองทอง” 
  วันที่ 1 มิถุนายน 2534 บริษัท เฮงเคิลไทย จ ากัด โดย มิสเตอร์ฮิลมาร์พาเบิล พร้อมคณะ ได้บริจาค
เงิน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ สปช.102/26 จ านวน 1 หลัง (2 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก) และจัดหา
อุปกรณ์ประจ าโรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท และได้ท าการรับ – มอบอาคารเรียน เมื่อ                
2 พฤษภาคม 2535  มีมิสเตอร์ฮิลมาร์พาเบลิ  เป็นผู้มอบ พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ ผบก.ตชด.ภาค 2 (ยศ ต าแหน่ง
ในขณะนั้น) เป็นผู้รับมอบ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนกิจการของโรงเรียน กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน จึงได้ให้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมือง
ทอง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน
แห่งนี้มาแล้ว 4 ครั้ง คือ   
  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2534    ทรงปลูก มะม่วงเขียวเสวย 
  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2542    ทรงปลูก ต้นขนุนไพศาลทักษิณ  
  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2549 
  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน 2554 
  ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่   9  ตุลาคม 2559  
  
ปรัชญำโรงเรียน 
 สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความม่ันคง  
  
 



ค ำขวัญโรงเรียน 
 ศึกษาดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  
อัตลักษณ์โรงเรียน 
 สุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมีคุณธรรม 
   
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รู้จักประหยัด  ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน าการงาน
อาชีพไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  โดยโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายงานโครงการต่างๆ สู่
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

พันธกิจ  
 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 
กำรด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ 
 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน “พึ่งตนเอง”  หมายถึง   นักเรียนจะได้รับความรู้จากการด าเนินกิจกรรมด้าน
ต่างๆ จากโครงการพระราชด าริทั้ง  ๘  โครงการ คือ 
 
 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมปลูกผัก  เลี้ยงปลา  เพาะเห็ด เลี้ยงไก่   

 
 
 
 
 
 
 

 
 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน กิจกรรมน้ าดื่มผสมไอโอดีน ประกอบอาหารโดยใช้เกลือ
ไอโอดีน   

 
 
 
 
 
 
 
 



 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 

 

  
   4. โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกอาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น เช่น การฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
(100  ชั่วโมง) การเพาะเห็ดนางฟ้า ระหว่างวันที่ 14  มิถุนายน 2553 -  2 สิงหาคม  2553  ณ  โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล 
 

 

 

 

 เมื่อ  23  มิ.ย. 53  เวลา  09.00 น. นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์  ผอ.กศน.อ าเภอปากชม จังหวัดเลย  
พร้อมคณะ รวม 5 คน ได้เดินมาจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า หลักสูตร 100 
ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14  มิ.ย. 2553 - 2  ส.ค. 2553 ให้กับ นักเรียน  ครู และประชาชนในหมู่บ้านเหมืองทอง 
และซ าไฮ  จ านวน  35  คน  

 

 

 

 

 

 

 



 5. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมขายสินค้า กิจกรรมออมทรัพย์ 

 

 

 

 

 6. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ไม้ดอกไม้ประดับ 
โครงการธนาคารขยะ 

 

 7. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร มีกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและดูแลเด็ก ๐-๓ ปี และชั่งน้ าหนัก - วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพนักเรียน 

 

 8. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนทุน กิจกรรมติดตามแนะน า
นักเรียน 

 ตลอดจนท าให้เกิดทักษะความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีพได้แก่ การปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์  จนมีความรู้สามารถพ่ึงตนเอง 

 

 

 



รำงวัล หรือผลงำนดีเด่นที่ภำคภูมิใจของโรงเรียน 

ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ให้รำงวัล 
ปีท่ีได้รับ
รำงวัล 

1. โรงเรียนปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกดีเด่น - อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 2548 

2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น - ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2550 
3. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา - ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2551 
4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง - ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2552 
5. โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริกิจกรรมปศุสัตว์ 
อันดับ 2 

- ผอ.ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 
2553 

6. โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริดีเด่น - กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 2554 
7. โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริกิจกรรมปศุสัตว์ 
อันดับ 2 

- อธิบดีกรมปศุสัตว์ 2554 

9. ชนะเลิศการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน - ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2555, 
2556 

9. ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา - ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2556 
10. ชนะเลิศกิจกรรมนักบินน้อย(จรวจพับกระดาษ) - ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม 2556 
11.  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัลบูธชีวภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
ยอดเยี่ยม และได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียนจ านวน 
10,000.- บาท 

- โครงการร่วมมือจากกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดนและบริษัท น้ ามันอพอลโล 
(ไทย) จ ากัด 

2557 

 

******************************** 


