จดหมายข่าว

โรงเรียนควนโดนวิทยา
ฉบับที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

จัดทาโดย ฝ่ ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนโดนวิทยา

โครงการศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุ ดที่ ๖ อาเภอควนโดน

วันพุ ธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่านอดินนั ท์ ปากบารา ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิ ดงาน
ศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่จังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุ ดที่ ๖ อาเภอควนโดน ภายใต้หัวข้อ “สานพลังการศึกษา พัฒนาสตูล”
ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา กิจกรรมครัง้ นี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อาเภอควนโดน
ภายใต้สโลแกน “เชิ ญ ช้อป โชว์ ชิ ม แชะ” โดยในงานมีกิจกรรม การแสดงความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรี, ตลาดหัดขาย
ผลผลิตของนักเรียน นิทรรศการแสดงผลงาน, การแสดงเครื่องบินพลังยาง, การให้บริการประชาชน เช่ น สอนทาขนม นวดฝ่ าเท้า
บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น ให้ความรู เ้ รื่องไฟฟ้า และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์

มกุฏราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซี ย ทรงเสด็จเยือนโรงเรียนควนโดนวิทยา
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตวนกูไซยิดไฟซุ ดดิน ไซยิดจามาลุลไลล์ มกุฏราชกุมาร
แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซี ย พร้อมด้วยพระชายาและคณะ ทรงเสด็จเยือนโรงเรียนควนโดน
วิทยา เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนควนโดนวิทยา ทรงปลูกต้นกระโดน
ทรงมอบเงินพระราชทาน ให้กับทางโรงเรียน และทรงเปิ ดโอกาสให้นายเดชา ปาณะศรี
ผู ้อานวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน นักเรียน และหัวหน้าส่วน
ราชการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู ้อานวยการ คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมเสวนาในการประชุ มเชิ งปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครู
แกนนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี
ผู ้อานวยการโรงเรียน
ควนโดนวิทยา ร่วมเสวนา
ในการประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
พัฒนาจริยคุณครู แกนนา
โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และตัวแทนครู นักเรียนนาเสนอ
โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ดอกโดนเกมส์ ๒๕๖๑
โรงเรียนควนโดนวิทยา
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ “ดอกโดนเกมส์
๖๑” ระหว่างวันที่ ๓๑
กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีและความมีน้าใจเป็นนักกีฬา พร้อมเป็นการส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกและการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน

โรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖
๔๗๒ หมู่ ๑ บ้านควนโดน ถนนยนตรการกาธร ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๙๕๒๗๘ โทรสาร : ๐๗๔-๗๔๐๓๙๕ อีเมล์ : khuandonwit@gmail.com เว็บไซต์ : www.kd.ac.th

จดหมายข่ า วโรงเรี ย นควนโดนวิ ท ยา ฉบั บ ที่ ๑ ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๑

หน้ า ๒
ราลึกพระคุณครู ประจาปี ก ารศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียน
ควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมวันราลึกพระคุณครู
เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือ และระลึกคุณ
ความดีของครู ซ่ึ งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้แก่
ศิษย์ มีการประกวดบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
วันครู ประกวดวาดภาพและมีการจัดกิจกรรม
เลือกตัง้ สภานักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
กระบวนการประชาธิปไตยในคราวเดียวกัน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้าน ร่วมแข่งขันฟุ ตบอลการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้าง
หลังคาอาคารเรียน ศอม. มัสยิดนูรุลมุสตากีม
ยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดโรงเรียนควนโดนวิทยา
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปี ๒๕๖๑ โดยมี
นายเดชา ปาณะศรี ผู ้อานวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทีมควนโดนวิทยาเอฟซี นาโดยนายเดชา ปาณะศรี
ผู ้อานวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุ ตบอลการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้าง
หลังคาอาคารเรียน โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม
มู ลนิธิ มัสยิดนูรุลมุ สตากีม หมู ่ท่ี ๒ บ้านกะดุ
ตาบลควนขัน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ณ สนาม
ควนกาหลงอารีน่า อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล นาคณะมาศึกษาดูงาน
วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลนาคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนสมาคมเลขานุการ ๓ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนควนโดนวิทยา
โรงเรียนกอบกุลวิทยา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน
วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู ้บริหารและคณะครู โรงเรียนกอบกุลวิทยา
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน
วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน
เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รางวัลชมเชยการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปี กหมุน
"โดรนอัจฉริยะ" "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม
๒๕๖๑ นายอับดุลการีม สามัญ
ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้นานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๔ คน
เข้าร่วมการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศ
ยานปี กหมุ น "โดรนอัจฉริยะ"
"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ชิ งชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ประจาปี ๒๕๖๑” ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินจานวน ๑,๕๐๐ บาท

เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาเข้า
ร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑
ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล

