
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

    

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิอติญา  เทศอาเสน็ 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้รอ้น 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงินสัรญีา  เยน็จติ 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้รอ้น 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายรอมฎอน  ปงัแลมา 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นควนโตะ๊เหลง 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายมฮูมัหมดับสัรา  ล่านุย้ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นควนโตะ๊เหลง 



 

 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายชชัว ี บลิหล ี
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นหว้ยนำ้ดำ 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายภรูนิทร ์ พลูจนัทร ์
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นหว้ยนำ้ดำ 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิกไูรฟะฮ ์  สารงั 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทางงอ 
 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิญาวีดา้ร ์ อเุจะ๊ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทางงอ 

 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงินฐักานต ์ มานะสถริกลุ 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นควนสตอ 
 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิซลัมา   ชแูกว้ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นควนสตอ 

 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงินฐักานต ์ มานะสถริกลุ 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นควนสตอ 



 

 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิซลัมา   ชแูกว้ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นควนสตอ 



  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงินสัรนีา  สามญั 
 นกัเรียนโรงเรยีนอนบุาลควนโดน 



 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิอัลญาห ์ ปะดกุา 
นกัเรียนโรงเรยีนอนบุาลควนโดน 



 

 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายขจรศกัดิ ์ บญุจนัทร์ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่นุย้ “มติรภาพที ่๔๙” 

“มติรภาพที ่๔๙ 



   

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายศกัรนิทร ์ มรรคาเขต 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่นุย้ “มติรภาพที ่๔๙” 

“มติรภาพที ่๔๙ 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิธดิารตัน ์ เมอืงทพิย์ 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้หรา 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิสพุชิญา  เพช็รพลู 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้หรา 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิพมิพน์ารา  หมนีหมนั 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่ตำเสา ”ชสูนิอปุถมัภ”์ 



 

 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิกัลยส์ุดา  นคิม 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่ตำเสา ”ชสูนิอปุถมัภ”์ 



 

 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิบซุรอ  มาลนิ ี
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นบเูกตยาม ู



 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงินรูอาซลีา  หมนัเละ๊ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นบเูกตยาม ู



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายบคูอร ี ใจด ี
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นโตนปาหนนั 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายอดริจุน ์  ตามาต 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นโตนปาหนนั 



 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายซยัฟดุดนี  ใจดี 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นวงัประจนั 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิวาซตีา้  จนัทรน์วล 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นวงัประจนั 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิณัฐณชิา  ตาเหลบ็ 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นกบุงัปะโหลด 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิวาสนา   จารนยั 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นกบุงัปะโหลด 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิศริวิรรญา  ฉาดหลี 
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นหวักาหมงิ 
 



 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิกานตมิา  มรรคาเขต 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นหวักาหมงิ 

 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิทยติา   ดำม ี
 นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุุง่มะปรงั 
 



 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กหญงิฟริดาวส ์ สภุาพ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุุง่มะปรงั 

 



 

 

 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายนสัร ี  ดาหมาด 
 บา้นยา่นซือ่ “มติรภาพที ่๑๔๗” 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เด็กชายอนพทัย ์  กาญจนพฒัน ์
บา้นยา่นซือ่ “มติรภาพที ่๑๔๗” 


