โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเฉลิมราษฏร์บารุง

โรงเรียนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
ทีต่ ั้ง
บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ตาบลนาดี อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120
E-mail
bpphuailat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-805-516
แผนที่
กองร้อย 247 พิกัด QV 269323

วันที่ก่อตั้งโรงเรียน
30 พฤศจิกายน 2509
จานวน
ครู ตชด. จานวน 5 คน นักเรียน จานวน 34 คน
บุคลากร
1. ร.ต.ต.นิยม วิเศษภักดี
ครูใหญ่
2. ร.ต.ต.วัฒนา สายใจ
ครูผู้สอน
3. ด.ต.ประยูร อนุพันธ์
ครูผู้สอน
4. ส.ต.ท.หญิงลัคนา วงษ์มานิตย์
ครูผู้สอน
5. ส.ต.ท.หญิงวรรณิศา ประเสริฐลาภ
ครูผู้สอน

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์

087-229-8863
086-218-1315
087-213-5693
087-949-3694

กิจรรม/ โครงการ เข้าร่วมอบรมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี2558
- พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย
- เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฏร์บารุง
1. ที่นอน
จานวน 10 ชุด
2. ตู้ 4 ชั้น กลาง
จานวน 1 ตู้
3. ชั้นวางหนังสือ (ไม้) จานวน 3 อัน
4. เสื่อน้ามันปูพื้น
จานวน 1 ชุด
5. ชั้นเหล็กวางหนังสือ จานวน 2 อัน
6. ที่เก็บ/วางหนังสือพิมพ์ จานวน 1 ชั้น
7. ผ้าเช็ดมือ
จานวน 12 ผืน
8. ดินน้ามัน
จานวน 48 ก้อน
9. กระดาษ A4
จานวน 1 กล่อง
10. แก้วน้าพลาสติก
จานวน 24 ใบ
11. สีไม้
จานวน 4 กล่อง
12. กระดาษชาร์ต คละสี จานวน 3 แพ็ค
13. ตรายางรับหนังสือ จานวน 1 อัน
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บารุง มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ มว.ตชด.ที่ 416 ร่วมกัน
ปลูกสร้างอาคารขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน เขต 4 เปิด
ทาการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2509 ตารวจตระเวนชายแดนทาหน้าที่ครู มี
นักเรียนทั้งหมด 19 คน ชาย 12 คน หญิง 7 คน พลฯ จานงษ์ เนื่องวงษ์ ทาหน้าที่ครูใหญ่ ปี 2523 กก.ตชด.
เขต 4 กับ กก.ตชด.เขต 6 มีการมอบโอนพื้นที่การปฏิบัติงาน รร.ตชด.บ้านห้วยลาด ไปขึ้นกับการบังคับบัญชา
ต่ อ กก.ตชด.เขต 6 เป็ น ทางการเมื่ อ 28 มกราคม 2523 ตามค าสั่ ง กก.ตชด.เขต 6 ที่ 13/2523
ลง 18 มกราคม 2523
พ.ศ. 2526 สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน
จานวน 70,000.- บาท เพื่อดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งดาเนินการก่อสร้างในช่วง มีนาคม –
สิงหาคม 2526 ได้อาคาร ดังนี้
1. อาคารเรียน
2. บ้านพักครู
3. ห้องน้า
4. เสาธง

ขนาด
ขนาด
ขนาด
สูง 5

3 ห้องเรียน 1 หลัง
2 ห้อง 1 หลัง
2 ห้อง 1 หลัง
เมตร 1 ต้น

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ กก.ตชด.เขต 4 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ รร.ตชด.บ้านห้วยลาด เป็น
“โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บารุง” โดยใช้ชื่อนี้แต่บัดนั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2527 กก.ตชด.เขต 6 ได้มอบโอนพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ 2 งาน ให้มาขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กก.
ตชด.เขต 4 ตามเดิมถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระ
ราชดาเนินทรงเยี่ยมเพื่อติดตามงานโครงการตามพระราชดาริ จานวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537
ทรงปลูกต้นขนุนไพศาลทักษิณ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548
ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เสด็จฯ รร.ตชด. ครั้งที่ 776
ปรัชญาของโรงเรียน
สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง
คาขวัญโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดนเฉลิ มราษฎร์บ ารุง มุ่ งมั่ นพัฒ นางานโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ไม่ใฝ่อบายมุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
มีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้สู่เด็กให้เต็มศักยภาพของบุคลากร โดยบุคลากรทุก
นายต้องจบปริญญาตรี
การดาเนินโครงการตามพระราชดาริฯ
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ สวนสมุนไพร จานวน 50 ชนิด สนับสนุนโดย รพร.ด่าน
ซ้าย การเลี่ยงเป็ดไข่จานวน 35 ตัว สนับสนุนโดยสนง.ปศุสัตว์ จ.เลย และโครงการประมงหมู่บ้าน บ่อเลี้ยงปลา

2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์

5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2/2557 จานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
21 คน สาเร็จการศึกษา 11 คน ออกกลางคัน/ถูกตัดสิท ธิ์ 5 คน กาลังศึกษาในปัจจุบั น 4 คน และเสียชีวิต 1
คน

6. โครงการฝึกอาชีพ

7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1
การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นาเสนอ : การปลูกและการขยายพันธุ์มะค่าโมง
การเรียนรู้ : เชิญวิทยากรหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ 9 มาให้ความรู้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์
การเพาะพันธุ์กล้าและประโยชน์ของมะค่าโมง
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ : เมล็ดมะค่าโมง ต้นกล้ามะค่าโมง จอบ เสียม แกลบ ถุ งชาและนาผลงาน
ของนักเรียน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน : นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และประโยชน์ของมะค่าโมง ซึ่งเป็นพืชกาลัง
จะสูญพันธุ์ตามผืนป่าในท้องถิ่น
7.2 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ได้แก่
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นาเสนอ : สืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
การเรียนรู้ : เชิญวิทยากรชาวบ้านมาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทาหน้ากากผีตาโขน
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ : หวด กาบมะพร้าว เข็ม ด้าย ผ้า สี กรรไกร พู่กัน มีด
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน : นักเรียนมีความเข้าใจของประวัติผีตาโขนและทาให้อนุกรักษ์ใน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของคนเพิ่มมากขึ้น

8. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ข้อมูลความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ผลงานของนักเรียน
1. รางวัลชนะเลิศวิ่ง 30 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิงกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 ปีการศึกษา
2557
2. ศิษย์เก่าประสบความสาเร็จประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 10 คน ครู ตชด. จานวน 7 คน,
นรต. 1 คน และพยาบาล จานวน 2 คน
3. โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
************************************

