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รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมทิ ัศน์ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
และปลอดภัย ทุกจุด (1-30 มิ.ย. 61)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-30 มิ.ย. 61)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-30 มิ.ย. 61)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)(1-30 มิ.ย. 61)
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-17.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (1-29 มิ.ย. 61)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (2,3,9,10 มิ.ย. 61)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1,2,3 โครงการ Education Hub ภาคเรียนที่ 1/2561 วันจันทร์,วันพุธ
เวลา 16.30-19.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (4 มิ.ย. – 5 ก.ย. 61)
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 ไทยมุสลิม ร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 17.30-20.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) ณ ร.ร.จ.ภ.พิษณุโลก
(5-11 มิ.ย. 61)
- ปิดหอพักกลางเดือนมิถุนายน 2561 (14-17 มิ.ย. 61)
- วันตรุษอีฏิ้ลฟิตรี (14 หรือ 15 มิ.ย. 61)

- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- กีฬาภายในนักเรียน “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 20” เวลา 08.30-18.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (19-23 มิ.ย. 61)
- งาน Sport Night โดยคณะกรรมการนักเรียน เวลา 19.00-23.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.3,ม.6 สอบวัดมาตรฐานช่วงชั้น ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย สังคมศึกษา เวลา 16.00-17.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (25-28 มิ.ย. 61)
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.5 ศึกษาดูงาน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เวลา 06.00-18.00 น. ณ จ.สงขลา
- ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้น ม.1-6
.............คน เวลา 13.00 น. ณ ห้องสานักงานกิจการนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ม.4-6 ณ .....................จ.ภ.ปทุมธานี เจ้าภาพ
(28-30 มิ.ย. 61)
- ประชุมอนุกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมภิ าค ครั้งที่ 1/2561 ณ......................
- ปิดหอพักประจาเดือนมิถุนายน 2561 (29,30 มิ.ย. – 1 ก.ค.61)
- ม.1,ม.4 (หญิง)ไทยพุทธ ร่วมค่ายพุทธบุตร ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม อ.เมือง จ.สตูล
- ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ ร.ร.จ.ภ.สตูล ปีงบประมาณ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
- ม.3,4,5 สอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 58 (2562-2563) เวลา 08.30-12.00 น. ณ ร.ร.สตูลวิทยา
นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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