รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
สํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

นายไพรัส ศรีเริ่มสกุล
อายุ 54 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 28 ปี
ครู อาสาสมัคร ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแสวงบ่า
ตําบลเขาโจด อําเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติและผลงาน
1.เป็ นครู ที่เสี ยสละปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริ ญ ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ในพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้ า
และสัญญาณโทรศัพท์
2. ส่ งเสริ มอาชีพให้ชาวบ้านและบูรณาการ การอนุ รักษ์ธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรี ยน
การสอน
3. ผลงานสวนเกษตร 4 ชั้นในพื้นที่กว่า 5 ไร่ รอบบ้านครู ได้กลายเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่ศึกษาดูงานขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ
4. ผลสัมฤทธิ์ ลูกศิษย์ที่ครู สอน ได้กลับมาเป็ นผูน้ าํ ด้านต่างๆให้กบั ชุมชนเช่นกํานัน เจ้าอาวาส และหัวหน้ากรมอุทยาน
5. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง ในการใช้ชีวติ แบบพอเพียง ไม่มีหนี้สิน และยึดถือหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
6. ร่ วมทํา MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในการส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ชาวบ้าน โดยการแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตร
7.ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลเกษตรทฤษฎีใหม่ จากสํานักงาน กปร.ในปี 2554

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นถิน่ ทุรกันดาร
ยาวนานกว่า 28 ปี

เป็นครูตน้ แบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรูส้ วนเกษตร 4 ชัน้ ที่
ได้รบั การยอมรับระดับประเทศ

ร่วมกับชุมชนและกรมอุทยาน
ในการอนุรกั ษ์ป่าอย่างมีส่วนร่วม

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

รางวัลเกษตรทฤษฎีใหม่จาก กปร.

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
สํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

นางผกา ธะนะคํา

อายุ 38 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 16 ปี
ครู อาสาสมัคร ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านห้วยตองหลวง
ตําบลยางเปี ยง อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ที่เสี ยสละปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารบนดอยสู ง ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี
2. พัฒนาการเรี ยนการสอน กิจกรรมนิ ทานเด็กดอย ตามแนว กพด.5 ด้าน ส่ งผลให้เด็กนักเรี ยนทุกระดับชั้น ใช้ภาษาไทย
พูดอ่าน เขียน ได้อย่างมีทกั ษะ
3. ริ เริ่ มการให้เด็กสลับกันมานําเสนอผลงานหน้าชั้นส่ งผลให้เด็กกล้าแสดงออก และยังเป็ นการพัฒนาทักษะในการสื่ อสาร
4. ส่ งเสริ มการทํานาขั้นบันได ให้กบั ชาวบ้านเพื่อลดการบุกรุ กพื้นที่ป่า
5. เป็ นครู นกั ประสานหน่วยงานภายนอกในการขอรับงบประมาณการสร้างอาคารเรี ยน และการช่วยเหลือนักเรี ยนและชุมชน
ในด้านต่างๆ
6. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “การอ่านแจกลูกสะกดคํา” และ”นิทานตามแนว กพด.5 ด้าน” ปี 2557 - 2558
7. ได้รับการคัดเลือกให้ถวายงานหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในงาน กพด.ปี 2557 และ ปี 2558

ปฎิบตั หิ น้าทีบ่ นดอยสูงยาวนาน
กว่า 16 ปี

ถวายงานหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
ในงาน กพด.ปี 2557 - 2558

ส่งเสริมนักเรียนชาวเขา
แสดงผลงานหน้าชัน้ เรียน

ส่งเสริมการทํานาขัน้ บันได
ของชุมชน ลดการบุกรุกปา่

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
“นิทานตามแนว กพด. 5 ด้าน”

ประสานหน่วยงานเอกชนร่วม
สร้างอาคารเรียน

รางวัลครู เจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
สํ านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

นางสารอปี อะห์ กานุงมิง
อายุ 31 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 9 ปี
ครู กศน. อําเภอยะรัง สํานักงาน กศน. จังหวัดปั ตตานี
ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ที่ เ สี ย สละปฎิ บ ัติ หน้า ที่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งภัย 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ทั้ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค นในเขตพื้ น ที่ ม าตลอด
ระยะเวลากว่า 9 ปี
2. เป็ นครู นกั จัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านรายการวิทยุ
3. ส่ งเสริ มการเกษตรแบบผสมผสานให้กบั ชาวบ้านในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตัวเองในระยะยาว
4. ช่วยสอนเสริ มพิเศษให้กบั นักเรี ยนผูใ้ หญ่ในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ทําให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนดีข้ ึน
5. เป็ นวิทยากรจิตอาสา ช่วยบรรยายในเรื่ องการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กบั ชุมชน
6. สนับสนุนส่ งเสริ มอาชี พให้กบั ชุ มชน ด้วยการตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้ามุสลิม ซึ่ งเป็ นการสร้างรายได้ และสิ นค้าเป็ นที่นิยม
ในชุมชน

ทํางานในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยมานาน

เป็ นครูนกั จัดรายการวิทยุชุมชน

ร่วมกับ อบต.ตรวจสุขภาพให้กบั
ผูส้ งู อายุอย่างสมํ่าเสมอ

สอนเสริมวันเสาร์-อาทิตย์ให้กบั
นักศึกษาผูใ้ หญ่

ส่งเสริมเกษตรผสมผสานให้กบั ชุมชน

ส่งเสริมอาชีพการเย็บ
เสือ้ มุสลิมชายให้กบั ชุมชน

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ร้ อยตํารวจโทอเนก คําภิมูล
อายุ 45 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 26 ปี
ครู ใหญ่โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
ตําบลไล่โว่ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ที่เสี ยสละอุทิศตน ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเป็ นระยะเวลานาน ในช่วงฤดูฝนครู ดอ้ งเดินเท้าในผืน
ป่ าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็ นระยะเวลามากกว่า 1 วัน
2. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเน้นการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ มการเลี้ ยงสัตว์เพื่อ
บริ โภคให้กบั นักเรี ยน และกระจายไปสู่ ชุมชน
3. บริ หารงานด้านสหกรณ์ได้อย่างดีเยีย่ ม ฝึ กฝนให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม และดําเนินกิจการด้วยตัวเอง
4. เป็ นครู นกั ประสาน หน่วยงานภายนอกในการร่ วมสนับสนุนสร้างอาคารเรี ยน และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต่างๆให้กบั โรงเรี ยน
5. ริ เริ่ มโครงการ ผ้าป่ ารถยนต์ จัดหางบประมาณในการซื้ อรถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อเพื่อนํามาใช้ในการขนอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
6. ได้รับรางวัลครู ใหญ่ดีเด่น กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ปี 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

ฤดูฝนต้องเดินเท้าในผืนป่าใหญ่กว่า 1 วัน

ประสานทีโอที ติดตัง้ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ทโรงเรียน

ประสานหน่วยงานภายนอก
สร้างอาคารเด็กเล็ก

ริเริม่ โครงการผ้าป่ารถยนต์

ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์เพื่อ
บริโภคในชุมชน

รับรางวัลครูใหญ่ตชด.ดีเด่นปี 2556

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ดาบตํารวจหญิงปวรวรรณ คําจําปา

อายุ 36 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 15 ปี
ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปิ ล๊อกคี่
ตําบลปิ ล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ที่เสี ยสละ อุทิศตนปฏิบตั ิหน้าที่ครู ในพื้นที่ทุรกันดาร มากว่า 15 ปี โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นเขื่อนเขาแหลม ไม่มีถนนเข้าถึง
ต้องเดินทางไปสอนหนังสื อทางเรื อกว่า 20 กม.
2. รับผิดชอบดูแลงานด้านสุ ขศาลาพระราชทาน เป็ นทั้งครู และหมอ ช่วยดูแลผูป้ ่ วย หญิงตั้งครรถ์ และเด็กอ่อนในชุมชน
3. รับผิดชอบดูแลเด็กนักเรี ยนหญิงบ้านไกล ที่พกั นอนในโรงเรี ยนกว่า 40 คน เปรี ยบเสมือนบุตรของตนเอง
4. มีนวัตกรรมการสอนภาษาไทย บูรณาการกับภาษาถิ่น ทําให้เด็กเข้าใจภาษาได้ง่าย อยากเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงออก
5. คิดริ เริ่ มจัดตั้งสวนสมุนไพรขึ้นในโรงเรี ยน โดยประสานปราชญ์ชาวบ้านในการนําสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยูใ่ นชุ มชน มาใช้
รักษาโรคอย่างเป็ นรู ปธรรม
6. ประสานหน่ วยงานด้า นสาธารณสุ ข ต่างๆในการรั กษา และนําส่ งตัวผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น รวมถึ งการวางแผนป้ องกันปั ญหา
สุ ขภาพ ให้กบั ชุมชนในระยะยาว

โรงเรียนตัง้ อยูร่ มิ เขือ่ นเขาแหลม
ไม่มถี นนเข้าถึง

เป็ นทัง้ ครูและหมอรักษาชาวบ้าน

นวัตกรรมการสอนภาษาไทย
บูรณาการภาษาถิน่

จัดตัง้ สวนสมุนไพรในโรงเรียน

รับผิดชอบดูแลเด็กพักนอนกว่า 40 คน

ดูแลสุขภาพเด็กทัง้ ชุมชน

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

พันตํารวจตรีน้อย อ่อนนวล

อายุ 53 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 26 ปี
ครู ใหญ่โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์ บือแต
ตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิ วาส
ประวัติและผลงาน
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ครู ในเขตพื้นที่เหตุการณ์ ความไม่สงบรุ นแรงใน 3 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็ นระยะเวลากว่า 26 ปี
โดยไม่ขอย้ายออกนอกพื้นที่
2. ส่ ง เสริ มและผลักดันให้ป ลูก ปาล์มนํ้า มัน พืช พลัง งานทดแทน และไม้ผลในพื้ นที่ โรงเรี ย น และกระจายไปยัง ชุ ม ชน
เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
3. โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสี ยงของชุมชน และหน่วยงานภายนอก
4. ปัจจุบนั ลูกศิษย์เก่าที่ครู สอนได้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และกลับมาเป็ นครู ครุ ทายาทสอนที่โรงเรี ยนมากถึง 5 คน
5. เป็ นที่ รั ก ของชาวบ้า นในชุ ม ชน สามารถขอแรงชาวบ้า น ร่ ว มสร้ า งงานก่ อ สร้ า งต่ า งๆของโรงเรี ย น โดยไม่ ต้อ งมี
งบประมาณค่าแรงงาน
6. ริ เริ่ มการเปิ ดตลาดนัดชุ ม ชนขึ้ นที่ หน้าโรงเรี ยนในทุ กวันพฤหัส เพื่อให้ชาวบ้านได้นาํ สิ นค้ามาแลกเปลี่ ยนซื้ อขายกัน
เป็ นการเพิม่ รายได้ให้ชุมชน
7. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณครู จงั หวัดนราธิ วาสในปี 2556 จากจังหวัดนราธิวาส

ปฎิบตั งิ านในพืน้ ทีม่ เี หตุการณ์
ความไม่สงบกว่า 26 ปี

ริเริม่ การปลูกปาล์มนํ้ามันในโรงเรียน

พลังมวลชนร่วมสร้างกําแพงโรงเรียน

ศิษย์เก่าเป็นครูครุทายาท
มากถึง 5 คน

โรงเรียนเป็ นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน

ริเริม่ เปิดตลาดนัดชุมชน
หน้าโรงเรียนในทุกวันพฤหัส

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

นายพิทกั ษ์ ฉิมสุ ด

อายุ 50 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 28 ปี
ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนบ้านสันป่ าไร่
ตําบลพระธาตุ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ที่เสี ยสละ สอนหนังสื อให้กบั เด็กผูด้ อ้ ยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร มายาวนานกว่า 28 ปี
2. เป็ นครู ผูน้ าํ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม มาบูรณาการสร้างเป็ นฐานการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน ปั จจุบนั เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ได้รับการ
ยอมรับระดับประเทศ
3. ประสานมู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ชี วิ ต และสั ง คม ช่ ว ยสอนเด็ ก ผลิ ต หนัง สั้ นบู ร ณาการกับ การเรี ย น ปั จ จุ บ ัน นัก เรี ย น
มีความสามารถสร้างหนังสั้น ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี 2557
4. ริ เริ่ มและดําเนิ นการ ฐานการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มอาชี พ โดยประยุกต์การใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่น สามารถ
สร้างรายได้เสริ มให้กบั นักเรี ยน
5. ด้วยความมุ่งมัน่ ในการสอน และปลูกฝังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทําให้โรงเรี ยนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน โรงเรี ยน
สิ่ งแวดล้อมดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปี 2554
6. เป็ นครู ตน้ แบบที่ดีให้กบั ลูกศิษย์ เกิดแรงบันดาลใจในการดําเนินตามรอยเท้าครู ปั จจุบนั มีศิษย์จบการศึกษาด้านครุ ศาสตร์
และกลับมาปฎิบตั ิหน้าที่ครู ในชุมชนใกล้เคียงจํานวนมาก

เป็นครูนกั อนุรกั ษ์ธรรมชาติ

ลูกศิษย์เรียนจบกลับมาเป็ นครูจาํ นวนมาก

ฐานการเรียนรูด้ า้ นเกษตรในโรงเรียน

ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้นกั เรียน

ชนะเลิศรางวัลหนังสัน้ ระดับประเทศ

รางวัลถ้วยพระราชทานด้านสิง่ แวดล้อม

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

นางสาวนารีลกั ษณ์ ศรีบุญเรือง

อายุ 40 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 14 ปี
ครู ชาํ นาญการโรงเรี ยนบ้านห้วยผึ้ง
ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ที่เสี ยสละ สอนหนังสื อให้กบั เด็กชาวเขาบนดอยสู งในถิ่นทุรกันดารนานกว่า 14 ปี
2. รับผิดชอบในการดูแลเด็กพักนอนในโรงเรี ยนกว่า 40 คนโดยให้ความรัก และการดูแลเอาใส่ ใจ เสมือนบุตรของตัวเอง
3. ริ เริ่ มและบูรณาการ”จิตอาสา”มาใช้ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ผ่านกิจกรรมโครงงานต่างๆมากมาย ทั้งยังขยายผล
กลุ่มจิตอาสาไปสู่ การช่วยเหลือชุมชน อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ผลงานกิ จกรรมจิตอาสาของนักเรี ยนเป็ นที่ ประจักษ์ มีหน่ วยงานและสื่ อมวลชนเข้ามาถ่ ายทํา และเผยแพร่ เรื่ องราวสู่
สาธารณชน ส่ งผลให้นกั เรี ยนและโรงเรี ยนได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
5. เป็ นครู วิทยาศาสตร์ ที่ สนับสนุ นให้เด็กนักเรี ยนค้นคว้า ทดลอง สร้ างนวัตกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์ต่างๆเป็ นที่ยอมรั บได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในปี 2556
6. ทํางานนอกเหนื อหน้าที่ครู เป็ นผูป้ ระสานงานร่ วมกับหน่วยงาน ADRA ประเทศไทย ในเรื่ องการขอสัญชาติไทยให้กบั
เด็กนักเรี ยนซึ่งปัจจุบนั มีเด็กได้รับสัญชาติแล้วมากกว่า 40 คน
7. ได้รับรางวัลพระราชทานผูท้ าํ คุ ณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2555 จากสํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ู งอายุ

ขยายผลกลุ่มจิตอาสาเพื่อช่วย
ชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม

รับผิดชอบดูแลเด็กพักนอน
เปรียบเสมือนบุตรตนเอง

ช่วยประสานขอสัญชาติ ให้นกั เรียน
กว่า 40 คน

นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
รางวัลระดับประเทศ

สื่อต่างๆเผยแพร่งานจิตอาสา
ของนักเรียน

ครูได้รบั รางวัลผูท้ ําประโยชน์ให้กบั สังคม

รางวัลครูเจ้ าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจําปี 2559 รุ่ นที่ 8
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

นางสมศรี ซ้ วนล่อง

อายุ 53 ปี ปฏิบตั ิหน้าที่ครู 34 ปี
ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนบ้านม่วงเตี้ย
ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี
ประวัติและผลงาน
1. เป็ นครู ผเู ้ สี ยสละ อุทิศตนทํางานเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มายาวนานกว่า 34 ปี
2. ริ เริ่ มโครงการ “เวลาว่างสร้างฝัน แบ่งปั นความสุ ข” โดยนําเศษวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็ นชิ้นงาน นําไปจําหน่ายและนํา
รายได้มาช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ โครงการได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. มีผลงานเชิงประจักษ์ ในด้านการนําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็ นชิ้นงาน สามารถสร้างรายได้ให้กบั นักเรี ยน รวมทั้งขยาย
ผลไปยังชุมชน ทําให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
4. เป็ นครู ผูม้ ี ค วามสามารถ ได้รับ การยอมรั บ จากชุ ม ชน แต่ ง ตั้ง ให้เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ใ นคณะกรรมการ กองทุ น พัฒ นา
บทบาทสตรี อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
5. ส่ งเสริ มนักเรี ยนจิตอาสา ไปช่วยดูแลผูป้ ่ วยที่โรงพยาบาลแม่ลาน
6. เป็ นครู ตน้ แบบในการนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดําเนิ นชี วิต และเป็ นต้นแบบในเรื่ องการออม
โดยการจัดทําบัญชีครัวเรื อน
7. โรงเรี ยนได้รับรางวัลโรงเรี ยนดีเด่นด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ระดับประเทศในปี 2554 จากหน่วยงาน สพฐ.

เหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่

เป็นวิทยากรด้านส่งเสริม
อาชีพให้ชุมชน

สอนการนําเศษวัสดุเหลือใช้
มาประดิษฐ์เป็ นชิน้ งาน

โครงงานเวลาว่างสร้างฝนั แบ่งปนั ความสุข

ส่งเสริมนักเรียนจิตอาสาช่วยงาน
โรงพยาบาลแม่ลาน

รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
ปี 2554

