
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนสังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24  
ทีต่ั้ง    บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120  
E-mail   bpphuailat@gmail.com 
ครูใหญ่      ร.ต.ท.ชินกร  สมบูรณ์ทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์  096-716-5095 
แผนที่    กองร้อย 247 พิกัด QV 269323 

 
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 30 พฤศจิกายน 2509 
   
กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
  - พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย 
  - พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเฉลิมรำษฏร์บ ำรุง 
 



อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมรำษฏร์บ ำรุง  
 1. ที่นอน    2. ตู้ 4 ชั้น กลาง   
 3. ชั้นวางหนังสือ (ไม้)  4. เสื่อน้ ามันปูพ้ืน  
 5. ชั้นเหล็กวางหนังสือ  6. ที่เก็บ/วางหนังสือพิมพ์  
 7. ผ้าเช็ดมือ   8. ดินน้ ามัน   
 9. กระดาษ A4   10. แก้วน้ าพลาสติก  
 11. สีไม ้   12. กระดาษชาร์ต คละสี  
 13. ตรายางรับหนังสือ  
 
ประวัติควำมเป็นมำ   
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ ารุง มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ มว.ตชด.ที่ 416 ร่วมกัน
ปลูกสร้างอาคารข้ึน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เขต 4 เปิด
ท าการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2509 ต ารวจตระเวนชายแดนท าหน้าที่ครู มี
นักเรียนทั้งหมด 19 คน ชาย 12 คน หญิง 7 คน  พลฯ จ านงษ์ เนื่องวงษ์  ท าหน้าที่ครูใหญ่ ปี 2523 กก.ตชด.
เขต 4  กับ กก.ตชด.เขต 6 มีการมอบโอนพื้นที่การปฏิบัติงาน รร.ตชด.บ้านห้วยลาด ไปขึ้นกับการบังคับบัญชา 
ต่อ กก.ตชด.เขต 6 เป็นทางการเมื่อ 28 มกราคม 2523 ตามค าสั่ ง กก.ตชด.เขต 6 ที่  13/2523                         
ลง 18 มกราคม 2523  
 พ.ศ. 2526 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน 
จ านวน 70,000.- บาท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งด าเนินการก่อสร้างในช่วง มีนาคม – 
สิงหาคม 2526  ได้อาคาร ดังนี้ 
  1. อาคารเรียน    ขนาด  3  ห้องเรียน  1  หลัง 
  2. บ้านพักคร ู  ขนาด  2  ห้อง 1  หลัง 
  3. ห้องน้ า  ขนาด  2  ห้อง 1  หลัง 
  4. เสาธง  สูง  5  เมตร 1  ต้น 
 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ กก.ตชด.เขต 4 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ รร.ตชด.บ้านห้วยลาด เป็น 
“โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ ารุง” โดยใช้ชื่อนี้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 พ.ศ. 2527 กก.ตชด.เขต 6 ได้มอบโอนพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่ 2 งาน ให้มาขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กก.
ตชด.เขต 4 ตามเดิมถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเยี่ยมเพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชด าริ จ านวน 4 ครั้ง คือ 



  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2537  ทรงปลูกต้นขนุนไพศาลทักษิณ 
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548  ทรงปลูกตน้ราชพฤกษ์ 
  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553   
  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เสด็จฯ รร.ตชด. ครั้งที่ 776   
 
ปรัชญำของโรงเรียน 
 สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความม่ันคง 
 ค าขวัญโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน 
    
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ ารุง มุ่งมั่นพัฒนางานโครงการตามพระราชด าริ      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ไม่ใฝ่อบายมุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สู่เด็กให้เต็มศักยภาพของบุคลากร โดยบุคลากรทุก
นายต้องจบปริญญาตรี 
 
กำรด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ 
 
 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ได้แก่ สวนสมุนไพร จ านวน 50 ชนิด สนับสนุนโดย รพร.ด่าน
ซ้าย การเลี่ยงเป็ดไข่จ านวน 35 ตัว สนับสนุนโดยสนง.ปศุสัตว์ จ.เลย และโครงการประมงหมู่บ้าน บ่อเลี้ยงปลา 
 

 
 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

 
 4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2/2557 จ านวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
21 คน ส าเร็จการศึกษา 11 คน ออกกลางคัน/ถูกตัดสิทธิ์ 5 คน ก าลังศึกษาในปัจจุบัน 4 คน และเสียชีวิต 1 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. โครงการฝึกอาชีพ 

 
 7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  7.1 การปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  



  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  น าเสนอ : การปลูกและการขยายพันธุ์มะค่าโมง 
  การเรียนรู้ : เชิญวิทยากรหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ 9 มาให้ความรู้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ 
การเพาะพันธุ์กล้าและประโยชน์ของมะค่าโมง 
  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ : เมล็ดมะค่าโมง ต้นกล้ามะค่าโมง จอบ เสียม แกลบ ถุงช าและน าผลงาน
ของนักเรียน 
  ผลการเรียนรู้ของนักเรียน : นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และประโยชน์ของมะค่าโมง ซึ่งเป็นพืชก าลัง
จะสูญพันธุ์ตามผืนป่าในท้องถิ่น 
  7.2 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ได้แก่ 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  น าเสนอ : สืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 
  การเรียนรู้ : เชิญวิทยากรชาวบ้านมาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติท าหน้ากากผีตาโขน 
  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ : หวด กาบมะพร้าว เข็ม ด้าย ผ้า สี กรรไกร พู่กัน มีด 
  ผลการเรียนรู้ของนักเรียน : นักเรียนมีความเข้าใจของประวัติผีตาโขนและท าให้อนุกรักษ์ใน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของคนเพ่ิมมากข้ึน 

 
 8. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลควำมภำคภูมิใจของโรงเรียน 
 ผลงานของนักเรียน 
 1. รางวัลชนะเลิศวิ่ง 30 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิงกีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต 1 ปีการศึกษา 
2557 
 2. ศิษย์เก่าประสบความส าเร็จประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 10 คน ครู ตชด. จ านวน 7 คน , 
นรต. 1 คน และพยาบาล จ านวน 2 คน 
 3. โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 


