
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

    

  

เดก็หญงินสีรนี  สตอหลง 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทางงอ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

  

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิซอฟญีา  ฮะปาน 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทางงอ 



 

  

เดก็หญงิมนูาดา  อสุนน 
นกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลควนโดน 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

  

เดก็หญงิถลชันนัท ์ มสัริ 
นกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลควนโดน 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายนาอมี  เจะหมนี 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทุง่มะปรัง 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายนสัรอน  หมนัเร๊ะ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทุง่มะปรัง 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิมสุลนิดา  ยาประจนั 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนำ้ร้อน 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิฮานฟีะ๊ หมดัตานี 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนำ้ร้อน 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายอซัร็อฟ  บาราซนั 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นยา่นซือ่ “มติรภาพที ่๑๔๗” 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายอฟัดอล  สามญั 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นยา่นซือ่ “มติรภาพที ่๑๔๗” 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิญานศิา  สาแลห่มนั 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นบเูกตยาม ู

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิฮสุนา  แกว้คงศรี 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นบเูกตยาม ู

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิรัชน ี มรรคาเขต 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทุง่นุย้   “มติรภาพที ่๔๙” 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิจิรัฐิพร  มรรคาเขต 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทุง่นุย้   “มติรภาพที ่๔๙” 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

 

  

เดก็หญงิจิราพร  ยีสุ่น้แสง 
 นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนำ้หรา 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

 

  

เดก็หญงิศุขภาวด ี จติรนารี 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนำ้หรา 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิธณัศมิา  รตัตกิาลสนัติ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดสูน 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

 

  

เดก็หญงินนัทวรรณ  กก๊ใหญ่ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดสูน 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิอารต ี แกสมาน 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นควนโตะ๊เหลง 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายดานชิ  ตาเดอนิ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นควนโตะ๊เหลง 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิวรญัญา  ชชูวด 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหวักาหมงิ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

 

  

เดก็หญงิฟาดลีะ๊ห ์ ลสัมาน 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหวักาหมงิ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายไฟซอล  พงหลง 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหวักาหมงิ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายนพรตัน ์ หลงัเกตุ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหวักาหมงิ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงินจัญลา  มาลกินั 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโตนปาหนนั 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็หญงิสุไรยา  ยฮูนันนั 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโตนปาหนนั 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายอสิฟาฮาล  บิลาอาบ ู
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นกบุงัปะโหลด 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

  

เดก็ชายธรีศกัดิ ์ รอดแกว้ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นกบุงัปะโหลด 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

 

  

เดก็หญงิศศนิภิา  แกสมาน 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหว้ยนำ้ดำ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 



 

 

เดก็หญงิปนดัดา  แกสมาน 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหว้ยนำ้ดำ 

ขอใหป้ระสบแตค่วามสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 


