โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ดาบตารวจประชันย์ จันต๊ะวงค์
อายุ 41 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 19 ปี
ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ
ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ประวัติและผลงาน
1. เป็นครูทเี่ สียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ครูในถิ่นทุรกันดารติดชายแดนไทย-พม่า มาตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี
2. ริเริ่มการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีลัทธิฤาษี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมลัทธิฤาษี
3. เป็นครูวิถีพุทธ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชนลัทธิฤาษี
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนรับผิดชอบงานเกษตร และช่วยสอนเสริมด้านวิชาการในช่วงเย็นให้กับนักเรียนบ้านไกล (อยู่ประจา-พักนอน)
5. เป็นนักประสานงานและนักพัฒนา สามารถประสานเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกให้มาร่วมพัฒนาโรงเรียนและ
ก่อสร้างอาคารเรียนต่างๆ
6. ประสานการดาเนินงานขอสัญชาติให้กับนักเรียน ช่วยรับส่งนักเรียนและประสานงานกับทางอาเภอ ส่งผลให้ป๎จจุบันมี
นักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วมากกว่า 47 คน
7. เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน มีจิตอาสา ช่วยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าไปส่งถึงโรงพยาบาลประจาอาเภอ
อุ้มผาง เป็นประจาซึ่งมีระยะทางไปกลับกว่า 250 กม.

การเดินทางที่ยากลาบากในฤดูฝน

สอนเสริมวิชาการให้เด็กบ้านไกล

เป็นครูวิถีพุทธ

ช่วยประสานขอสัญชาติให้นักเรียน

ช่วยลาเลียงผู้ป่วยหนักส่งโรงพยาบาล

ประสานการสร้างอาคารเรียน

นักเรี ยนฝน

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ร้อยตารวจตรีชัชวาล รักแม่
อายุ 48 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 23 ปี
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ
ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประวัติและผลงาน
1. เป็นครูทเี่ สียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ครูในถิ่นทุรกันดารห่างไกลบนดอยสูง มาตลอดระยะเวลา 23 ปี
2. บริหารจัดการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนในด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้โรงเรียนได้รับรางวัล
ปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ เมื่อปี 2557
3. ดาเนินการขยายผลกิจกรรมด้านปศุสัตว์ของโรงเรียนไปสู่ชมชน เช่น กลุ่มเลี้ยงวัวและสุกร โดยมีข้อตกลงขยายผล
ร่วมกันระหว่างสมาชิกและโรงเรียน เพื่อส่งเสริมโครงการที่เกิดประโยชน์ ทั้งต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่ากว่า 5 ชนเผ่า โดยให้มีการฝึกฝนการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า สามารถ
สร้างชื่อเสียงทางด้านการแสดงให้กับโรงเรียน
5. สามารถขยายผลการประชุมสภากาแฟ ซึ่งเป็นการพบปะผู้ นาชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเป็นประจาทุกๆ เดือน
6. เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหน่วยงาน
ตชด. ในการต้อนรับคณะที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
7. เป็นตัวแทนของโรงเรียน ตชด. ในการทาหนังสือเทิ ดพระเกียรติฯ โรงเรียนขยายโอกาส เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต้อนรับคณะจากภูฏาน

ขยายผลปศุสตั ว์ไปยังชุมชน

อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงบนดอยดอย

รางวัลปศุสัตว์ดีเด่น

อนุรักษ์การแสดงของนักเรียนชนเผ่า

เป็นที่รักของชุมชน

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ร้อยตารวจเอกวินัย สุจริตธุระการ
อายุ 46 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 22 ปี
ครูใหญ่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประวัติและผลงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ครูในเขตพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นระยะเวลากว่า 22 ปี
2. สามารถบริหารโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการบริโภคของเด็กทั้งโรงเรียน
นักเรียนได้รับรางวัลยุวเกษตรดีเด่นของจังหวัดยะลา ประจาปี 2557
3. ดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้โรงเรีย นได้รับรางวัลโรงเรียน
ต้นแบบในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานของจังหวัดยะลา ในปี 2556 และ ปี 2557
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองในโรงเรียน ได้รับรางวัลพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี 2557 จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนที่ 2 จากโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ
5. ให้ความรู้ ด้านประชาธิป ไตยกับนั กเรีย นอย่างมีประสิ ทธิภาพและต่อเนื่อง ทาให้ โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง” ในปี 2552
6. ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มสตรีบ้านไบท์ ทาให้ชาวบ้านมีรายได้และพึ่งพา
ตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของจังหวัดในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ
7. เป็นผู้ขับเคลื่อนเเละดาเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการสุขศาลาพระราชทานภายในโรงเรียน

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

รางวัลเศรษฐกิจ
พอเพียง

รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กลุ่มเย็บผ้าสตรีบ้านไบท์

แปลงเกษตรอาหารกลางวัน

ดาเนินงานด้านสุขศาลา
พระราชทาน

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
นายศิริโรจน์ พิทักษ์วนาศิริ
อายุ 43 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 12 ปี
ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองขาวเหนือ
ตาบลห้วยปูลิง อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติและผลงาน
1. เป็ น ครู ที่ เ สี ย สละปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารห่ า งไกลความเจริ ญ ตลอดระยะเวลากว่ า 12 ปี การเดิ น ทาง
ยากลาบากและเสี่ยงอันตรายมากในฤดูฝน
2. มีแนวคิดอย่างเป็นระบบในการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. ริเริ่มการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในปี 2550 เริ่มต้น จากเงินออมเพียง 300 บาท
ป๎จจุบันมีเงินออมกว่า 500,000 บาท ป๎จจุบันขยายผลกลุ่มออมทรัพย์ไปได้มากกว่า 9 หมู่บ้าน และมียอดเงินออมกว่า
1,500,000 บาท
4. ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มกองทุนสวัสดิการ โดยนากาไรจากกลุ่มออมทรัพย์ มาบริหารจัดการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนและเป็น
สวัสดิการต่างๆ ให้กับชาวบ้านในชุมชน
5. สนับสนุนกองทุนเพื่อสังคมและศาสนา โดยชุมชนบริจาคเงินรายได้เข้ากองทุนร้อยละ 10 จากรายได้ทั้งปี เพื่อนามาใช้
ในงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน
6. ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนน้ามัน กองทุนวัว และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืน
7. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดของชุมชน คือ "พออยู่
พอกินและมีความสุข"

แนวคิดการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพา

กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองขาวเหนือ

ขยายผลกลุ่มออมทรัพย์

จิตอาสาในการขุดถนน

เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับชุมชน

ตนเองได้

กองทุนเพื่อสังคมและศาสนาเหนือ

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
นางสาวนันทนา สมนาศักดิ์
อายุ 40 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 15 ปี
ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเมโลเด
ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติและผลงาน
1. เป็นครูทเี่ สียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารบนดอยสูง ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี
2. เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ขึ้นในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสหกรณ์ เพื่อ
ฝึกฝนความรู้ทางด้านการทาบัญชี การบริหารต้นทุนและการขาย
3. ส่งเสริมการนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดตั้งกลุ่มทอผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุธรรมชาติ
เช่น เงาะป่า เปลือกต้นเพกา สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ผลในโรงเรียนและกระจายต่อไปยังชุมชน ป๎จจุบันผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค
ในโรงเรียน
5. จัดตั้งธนาคารข้าวให้กับชุมชน โดยเริ่มจากพันธุ์ข้าวพระราชทาน ป๎จจุบันปริมาณข้าวในธนาคาร มีเพียงพอต่อการ
บริโภคของคนในชุมชน
6. ริ เริ่ มจั ด ตั้งเวทีส นทนาชาวบ้ า นขึ้น ในชุ มชน เพื่ อเป็ นการพบปะแลกเปลี่ ยนความรู้ระหว่า งครู และชาวบ้ านเป็ น
ประจาเดือนละ 2 ครั้ง
7. มีความสามารถในการประสานหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภายนอก ในการช่วยเหลือก่อสร้างอาคารเรียน อุปกรณ์
การเรียน จานดาวเทียมและห้องน้าให้โรงเรียนและชุมชน

การเดินทางที่ยากลาบากในฤดูฝน

ธนาคารข้าว

ร้านค้าสหกรณ์ใน ศศช.

เวทีสนทนาชาวบ้าน

กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ

ประสานการสร้างอาคารเรียน

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
นางสาวบุญกิจ ผลโสดา
อายุ 33 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 8 ปี
ครู กศน. อาเภอเมือง สานักงาน กศน. จังหวัดป๎ตตานี
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดป๎ตตานี
ประวัติและผลงาน
1. เสียสละปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งที่ไม่ใช่คนในเขตพื้นที่ ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับชุมชน ทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตัวเองได้
3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทากระเป๋าผ้า โดยช่วยนาปราญช์ชาวบ้าน มาแนะนาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ป๎จจุบันสินค้านี้
เป็นที่ยอมรับของจังหวัดป๎ตตานี และมียอดการสั่งจองอย่างต่อเนื่อง
4. ขยายผลกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานพลาสติก ไปยังชุมชนข้างเคียงโดยรอบ เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างรายให้ชุมชนได้
อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและแนะแนวอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นในอาเภอเมือง ให้มีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ ส่งผลให้สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้
6. ให้โอกาสด้านการศึกษากับนักศึกษากลุ่มพิการ โดยเดินทางเข้าไปสอนหนังสือให้กับนักศึกษาที่พิการถึงบ้าน
7. เป็นวิทยากรจิตอาสา ช่วยจัดการเรียนการสอนและแนะแนวอาชีพ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจากลางจังหวัดป๎ตตานี เป็น
ประจาทุกเดือน

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

กลุ่มกระเป๋าสานพลาสติก

วิทยากรอาสาในเรือนจา

สอนเด็กพิการที่บ้าน

ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระเป๋าผ้า

ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นางจันทร์แรม ดวงเพชร
อายุ 46 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 21 ปี
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติและผลงาน
1. เป็นครูทเี่ สียสละ สอนหนังสือให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสบนดอยสูงชันในถิ่นทุรกันดาร มายาวนานกว่า 15 ปี
2. เป็นครูผู้ส อนที่มีความรั กและความสามารถในการสอนเด็กพิเศษที่บกพร่องทางสมอง ให้มีความรู้และทักษะชีวิต
ทัดเทียมกับเด็กปกติทั่วไป
3. ทุ่มเทและฝึกฝนเด็กพิเศษให้เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ในปี
2554 จากหน่วยงาน สพฐ.
4. ออกแบบหลักสูตรการสอนเด็กพิเศษ โดยบูรณาการวิถีชีวิตประจาวันในรูปแบบการศึกษา การทดลอง รวมถึงการออก
ข้อสอบในการประเมิน
5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพทางภูมิป๎ญญาท้องถิ่นขึ้นในโรงเรียน เพื่อผลิตสินค้าทางภูมิป๎ญญาต่างๆ เช่น ผ้าทอ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
6. เป็นผู้ชื่นชอบในวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง ส่งเสริมและผลักดันงานทอผ้ากะเหรี่ยง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน
และชุมชน
7. มีจิตอาสา สอนหนังสือให้กับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่เรียน กศน. ป๎จจุบันศิษย์สาเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นจานวนมาก และ
ได้กลับมาเป็นผู้นาชุมชน และครูสอนหนังสือในพื้นที่ทุรกันดาร

ภาพการเดินทางในฤดูฝน

ศุนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียน

ฝึกสอนเด็กพิเศษร้องเพลง

ผลงานของเด็กพิเศษชนะเลิศระดับประเทศ

สอนเด็กพิเศษย้อมฝ้าย

จิตอาสาช่วยสอนนักศึกษา กศน.

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นายสุระชัย สมบัติทา
อายุ 41 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 17 ปี
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปางขอ
ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประวัติและผลงาน
1. เป็นครูทเี่ สียสละ สอนหนังสือให้กับเด็กชาวเขาในถิ่นทุรกันดารนานกว่า 17 ปี
2. เป็นผู้ริเริ่มในการนาสื่อภาพเคลื่อนไหว มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยม และได้กระจายไปยัง
ชั้นต่างๆ ในโรงเรียน
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ในโรงเรียนเพื่ อแสดงผลงานของนักเรียนทุกชั้น โดยจัดตาราง
ออกอากาศ สลับกันในช่วงเช้าของทุกวัน
4. สอนให้นักเรียนสามารถวางโครงเรื่อง เขียนบท ถ่ายทา ตัดต่อ กากับบท และมุมกล้อง ในการผลิตหนังสั้นได้ในทุก
กระบวนการ
5. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการทาหนังสั้นจากรุ่นสู่รุ่ น จนทาให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศ
ประเภทหนังสั้นในเรื่อง "หมี่ซูยอดกตัญํู" ในปี 2554 จากหน่วยงาน สพฐ.
6. ริเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกาแฟ การฝึกปรุงกาแฟ ในสูตรต่างๆ สามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับนักเรียน และเป็นอาชีพหลักหลังสาเร็จการศึกษาได้
7. ส่งเสริมและผลักดันความรู้ด้านประชาธิปไตยให้เกิดขึ้ นจริงในโรงเรียน โดยประยุกต์ อบต. โรงเรียนบ้านปางขอน
ขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานท้องถิน่
8. ช่วยเหลือชุมชนในการทาหนังสั้น แสดงถึงป๎ญหา การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคในโรงเรียนและชุมชน เพื่อขอทุน
จากหน่วยงานภายนอก ป๎จจุบันได้รับการสนับสนุนแท้งค์น้าและเครื่องกรองน้าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภค
9.

ภาพการเดินทางในฤดูฝน

เด็กผลิตหนังสั้นได้ทุกกระบวนการ

หนังสั้นชนะเลิศระดับประเทศ

การถ่ายทอดสดภายในในร.ร.

ออกร้านกาแฟในงานต่างๆ

อบต.โรงเรียนบ้านปางขอน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นางสาวซัลบีย๊ะ บุซา
อายุ 33 ปี ปฏิบัติหน้าที่ครู 8 ปี
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านคลองน้าใส
ตาบลบาละ อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ประวัติและผลงาน
1. เป็นครูทเี่ สียสละ อุทิศตนทางานเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายาวนานกว่า 8 ปี
2. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาบูรณาการในการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีผลงานเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
3. สามารถทดลองสกัดสารอัลลีโลพาที ที่พบอยู่ในผักโขมและในใบสาบเสือ ซึ่งมีสรรพคุณในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของวัชพิชได้ และได้นาสารตัวนี้มาใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ภาคงานศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ปี 2556 จากหน่วยงาน สพฐ.
4. ริเริ่มนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กระถางประหยัดน้า ซึ่งมีการนาวัสดุธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่น เช่น
กากมะพร้าวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาจาก สพฐ. ในปี 2554
5. ส่งเสริมด้านทันตสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัด ในเรื่องการดูแล
สุขภาพฟ๎น และขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดยะลา
6. ผลการดาเนินงานทางด้านส่งเสริมสาธารณสุขของครู ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ในปี 2552 และ ปี 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนถูกลอบวางเพลิงในปี 2550

ทดลองสกัดสารอัลลีโลพาทียับยั้งวัชพืช

ผลิตสเปรย์ระงับกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติ
สมุนไพร

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
กระถางประหยัดน้า

เน้นด้านสุขอนามัยให้นักเรียน

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ทอง

