โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน

โรงเรียนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
ทีต่ ั้ง
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตาบลนาด้วง อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210
เบอร์โทรหน่วยงาน
091-882-1843
E-mail
nongkhancity@gmail.com
แผนที่
กองร้อย 242 พิกัด SE 897361

วันที่ก่อตั้งโรงเรียน
24 สิงหาคม 2532
จานวน
ครู ตชด. 5 คน นักเรียน 47 คน
บุคลากร
1. ร.ท.ต.ชินกร สมบูรณ์ทรัพย์
2. จ.ส.ต.ณัฐพงษ์ชัย พรมดี
3. ส.ต.อ.วิทยากร เตชะนอก
4. ส.ต.ท.หญิงผการัตน์ ภาหวัน
5. ส.ต.ต.ธีรวุฒิ แกล้วทนง

ครูใหญ่
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์ 091-882-1843
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 088-311-9357
เบอร์โทรศัพท์ 087-228-8400
เบอร์โทรศัพท์
–

กิจรรม/ โครงการ เข้าร่วมอบรมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี2558
- พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย
- พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน
1. ตู้เข้ามุม 3 ชั้น
จานวน 1 ชุด
2. ที่นอน
จานวน 10 ชุด
3. บล็อค 4 ชั้น
จานวน 3 อัน
4. ขอเกี่ยว
จานวน 6 ชุด
5. โต๊ะญี่ปุ่น (อ่านหนังสือ) จานวน 5 ตัว
6. ตู้เก็บหนังสือ
จานวน 2 ตู้
7.เครื่องปริ๊น เลเซอร์ (ขาว-ดา) จานวน 1 เครื่อง 8. หนังสือนิทานอีสบ จานวน 8 เล่ม
9. หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย จานวน 6 เล่ม
10. หนังสือฝึกคณิตศาสตร์ จานวน 5 เล่ม
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จัดตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม 2512 โดยราษฏร์บ้านหนอง
แคน ประสานมายั ง กองกากับ ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ให้ มาจัดตั้ง ทั้งนี้ เ พื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครอง ที่จะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนภาคบังคับในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกล
หมู่บ้าน ประกอบกับฤดูฝน การเดินทางของนักเรียนไปเรียนเป็นไปด้วยความลาบาก สถานที่ตั้งของโรงเรียนมี
พื้นที่ 24 ไร่ บริจาคโดย นายจันสี สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้นาราษฏร์ บ้านหนองแคน จัดตั้งครั้งแรก ครู ตชด. เข้าไป
ดาเนินการสอน 5 นาย ด.ต.อุดม คงพลปาน ทาหน้าที่ครูใหญ่
พ.ศ. 2542 ช่วงเดือนตุลาคม ชมรมราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ได้มาออกค่ายอาสาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ตชด.100/3 ขนาด 9x32x4 เมตร จานวน 1
หลัง ค่าก่อสร้าง 450,000 บาท ทาพิธีมอบอย่างเป็นทางการ เมื่อ 10 ตุลาคม 2542 โดยนายวิชัย บุญภักดี
นายอาเภอนาด้วง ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบ พ.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผกก.ตชด.24 ซึ่งได้รับมอบหมาย
จาก ผกก.ตชด.24 เป็นผู้แทนในการรับมอบ และในปีเดียวกัน สถาบันราชภัฎเลย ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้าง
อาคารเด็กเล็ก ขนาด 4x8x3.5 เมตร จานวน 1 หลัง คิดเป็นเงิน 75,500 บาท และอาคารห้องสมุด ขนาด
4x8x3.5 เมตร จานวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ประจาห้องสมุด คิดเป็นเงิน 75,500 บาท ซึ่งทั้ง 2 อาคาร กก.
ตชด.24 เป็นสนับสนุนชุดช่างจากกองร้อย ตชด.242, 246 เข้าไปดาเนินการจนแล้วเสร็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดาเนิน
เยี่ยม เพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดาริ จานวน 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

ปรัชญาของโรงเรียน
สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ภายในปี ๒๕๕๒ โรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน จะจัดการศึกษาให้ เป็นไปตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสุขภาพกายและ
จิตใจที่ดีสมบูรณ์ ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
การดาเนินโครงการตามพระราชดาริฯ
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวั น รร.ตชด.บ้านหนองแคน รับมอบอาหารไก่ไข่ จากสานักงาน
ปศุสัตว์อาเภอนาด้วง พร้อมทั้งคาแนะนาเกี่ยวกับการผสมสูตรอาหารไข่ไก่ การจัดการโรงเรือนไก่ไข่ ให้กับครู
ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเป็นประจาทุกวัน

2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ดื่มน้าไอโอดีนเป็นประจาทุกวัน

3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จัดห้องสมุดให้เป็นที่สาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน และ
จัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนทันเวลา ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

4. โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยเทคนิคเลย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย การมอบอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือ ตาราเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น และการ
สร้างห้องสมุด ห้องเรียน โรงอาหาร การปรับปรุงสนามเด็กเล่น

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

