
 

 
 

 

มกุฏราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ทรงเสด็จเยือนโรงเรียนควนโดนวิทยา 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

โรงเรียนควนโดนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖   

๔๗๒ หมู่ ๑ บ้านควนโดน ถนนยนตรการก าธร ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๖๐ 

โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๙๕๒๗๘   โทรสาร : ๐๗๔-๗๔๐๓๙๕   อีเมล์ : khuandonwit@gmail.com   เว็บไซต์ : www.kd.ac.th 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 
จดหมายข่าว 

ฉบับท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑        จัดท าโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนควนโดนวิทยา 

ร่วมเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณครู 

แกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 

วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ นายเดชา ปาณะศรี 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

ควนโดนวิทยา ร่วมเสวนา 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาจริยคุณครูแกนน า

โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และตัวแทนครู นักเรยีนน าเสนอ

โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา  

 

วันพุธ ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่านอดินนัท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนท่ีจังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดท่ี ๖ อ าเภอควนโดน ภายใต้หัวข้อ “สานพลังการศึกษา พัฒนาสตูล”  

ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา กิจกรรมครัง้น้ีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีอ าเภอควนโดน 

ภายใต้สโลแกน “เชิญ ช้อป โชว์ ชิม แชะ” โดยในงานมีกิจกรรม การแสดงความสามารถของนักเรยีนทางด้านดนตรี, ตลาดหัดขาย

ผลผลิตของนักเรยีน นิทรรศการแสดงผลงาน, การแสดงเครื่องบินพลังยาง, การให้บริการประชาชน เช่น สอนท าขนม นวดฝ่าเท้า 

บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ให้ความรูเ้รื่องไฟฟ้า และบริการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ 

โครงการศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคล่ือนท่ีจังหวัดสตูล พบปะประชาชน จุดท่ี ๖ อ าเภอควนโดน 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

จัดการแข่งขันกีฬา

ภายในประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ “ดอกโดนเกมส ์

๖๑” ระหว่างวันท่ี ๓๑ 

กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๑ เพ่ือเสรมิสร้าง

ความสามัคคีและความมีน ้าใจเป็นนักกีฬา พร้อมเป็นการส่งเสรมิ

ทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรยีนได้

แสดงออกและการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน   

ดอกโดนเกมส์ ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้อ านวยการ คณะครู และนักเรยีน

โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันจันทร์ ท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตวนกูไซยิดไฟซุดดิน ไซยิดจามาลุลไลล ์มกุฏราชกุมาร

แห่งรัฐเปอรล์ิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยพระชายาและคณะ ทรงเสด็จเยือนโรงเรียนควนโดน

วิทยา เพ่ือเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนควนโดนวิทยา ทรงปลูกต้นกระโดน 

ทรงมอบเงินพระราชทาน ให้กับทางโรงเรยีน และทรงเปิดโอกาสให้นายเดชา ปาณะศรี 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน นักเรยีน และหัวหน้าส่วน

ราชการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด  
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หน้า ๒  จดหมายข่าวโรงเรียนควนโดนวิทยา ฉบับที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ร าลึกพระคุณครู ประจ าปีก ารศึกษา 2561 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรยีน

ควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมวันร าลึกพระคณุครู 

เพ่ือแสดงถึงความเคารพนับถือ และระลกึคุณ

ความดีของครูซ่ึงประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่

ศิษย์ มีการประกวดบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

วันครู ประกวดวาดภาพและมีการจัดกิจกรรม

เลือกตัง้สภานักเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรยีนรู้

กระบวนการประชาธิปไตยในคราวเดียวกัน 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน่ืองในวันต่อต้าน 

ยาเสพติดโลก 

วันเสาร ์ท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑            

ทีมควนโดนวิทยาเอฟซี น าโดยนายเดชา ปาณะศรี 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนควนโดนวิทยา เข้าร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลการกุศลเพ่ือหารายได้ก่อสร้าง

หลังคาอาคารเรียน โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม

มูลนิธิ มัสยิดนูรุลมุสตากีม หมู่ท่ี ๒ บ้านกะดุ 

ต าบลควนขัน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ณ สนาม

ควนกาหลงอารีน่า อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล  

วันอังคาร ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนควนโดนวิทยา

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน่ืองในวัน

ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมี 

นายเดชา ปาณะศร ีผู้อ านวยการโรงเรยีนควน-

โดนวิทยา เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพ่ือหารายได้ก่อสร้าง

หลังคาอาคารเรียน ศอม. มัสยิดนูรุลมุสตากีม 

 

โรงเรียนกอบกุลวิทยา อ าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน 

วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บรหิารและคณะครูโรงเรียนกอบกุลวิทยา  

อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มาศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ ณ โรงเรยีนควนโดนวิทยา อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  

โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จังหวดัตรัง มาศึกษาดูงาน 

วันอังคาร ท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียน โรงเรยีนเทศบาลหว้ยยอดวิทยา จังหวัดตรัง มาศึกษาดูงาน 

เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรยีนควนโดนวิทยา อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล  

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล น าคณะมาศึกษาดูงาน 

วันอังคาร ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูลน าคณะศึกษาดูงานจาก

โรงเรียนสมาคมเลขานุการ ๓ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของโรงเรยีนควนโดนวิทยา  

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ โรงเรยีนควนโดนวิทยาเข้า

ร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัย 

ยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล  

เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสอืต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตอันดามัน รางวัลชมเชยการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุน 

"โดรนอัจฉริยะ" "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้" 

ระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ นายอับดุลการีม สามัญ      

ครูโรงเรยีนควนโดนวิทยา ได้น านักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๔ คน 

เข้าร่วมการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศ

ยานปีกหมุน "โดรนอัจฉริยะ"  

"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ประจ าปี ๒๕๖๑” ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินจ านวน ๑,๕๐๐ บาท  
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