
 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิญานติา  เระวงั 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นกบุงัปะโหลด 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิไหมสหุรี  นาฮดูา 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นกบุงัปะโหลด 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายซาการียา  สาดนี 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่มะปรัง 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิซะกยีะฮ ์ ปานกลาย 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่มะปรัง 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายศภุวฒัน ์ ล่านุย้ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นดสูน 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายมงคล  พฤกสวุรรณ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นดสูน 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิภรณพ์ส ุ แสงวิรุณ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้หรา 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิอามเีรีย  อาลกีะจิ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้หรา 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิวารดีา บาหลงั 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นยา่นซือ่ “มติรภาพที ่๑๔๗” 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิมาริษา  ขวญัเจรญิ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นยา่นซือ่ “มติรภาพที ่๑๔๗” 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิวณสิรา  มรรคาเขต 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้รอ้น 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงินรูฮดูา  มาลนิ ี
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นนำ้รอ้น 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิธญัญาภทัร  บลิาอาบ ู
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทางงอ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงินซัมยี ์ ผลาอาด 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทางงอ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงินซัมยี ์ ผลาอาด 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทางงอ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิกนัธชิา  โตะ๊อาหลี 
นกัเรียนโรงเรยีนอนบุาลควนโดน 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายพชิชาภา มาลนิ ี
นกัเรียนโรงเรยีนอนบุาลควนโดน 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิเกวรนิทร ์ จนัโท 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นหว้ยนำ้ดำ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายนติธิร  เละสนั 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นหว้ยนำ้ดำ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิฟารีดา  ปงัแลมาปเุลา 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นบเูกตยาม ู



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายธรีภทัร  ปะดกุา 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นบเูกตยาม ู



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงินสุรยี ์ ขาวผอ่ง 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นโตนปาหนนั 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิตสันมี  ปะดกุา 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นโตนปาหนนั 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายวาซิล  เอยีดด ี
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่ตำเสา  “ชสูนิอปุถมัถ”์ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายอภนินัท ์ แจง้จนุ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่ตำเสา  “ชสูนิอปุถมัถ”์ 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็หญงิวรีนชุ  เบญยนูสุ 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่นุย้“มติรภาพที๔่๙” 



 

 

ขอใหป้ระสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๖  กุมภาพนัธ ์ พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนควนโดนวทิยา  
(นายเดชา   ปาณะศร)ี 

เดก็ชายปวเรศ  รองพนงั 
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นทุง่นุย้“มติรภาพที๔่๙” 


