ปฏิทินปฎิบตั ิงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วัน เดือน ปี
ส. 1 ส.ค. 63

รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนาอาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ส.ค. 63)
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- ม.3 สมัครสอบ ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ 2564 โดยระบบออนไลน์กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1-31 ส.ค. 63)
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
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- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2563 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ครูที่ปรึกษา ม.1-6 32 ห้องเรียน X-RAY ม.1-6 รายบุคคล เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.
(3-14 ส.ค. 63)
- คณะกรรมการชุดที่ 1,2,3 ประชุมพิจารณางบประมาณปี 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ร.ร.จ.ภ.สตูล สอนชดเชย ม.1-6 (ตารางสอนพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 63)
- ม.3,4,5 สอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 60 (2564-2565) ณ ร.ร.สตูลวิทยา
- พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 17.00 น. ณ อาคารศูนย์กฬี า
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลาง จ.สตูล
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
- การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบออนไลน์ กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (15-16 ส.ค. 63)
- หัวหน้าระดับ X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ครูหอพัก X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.ผอ.
- ทีมระบบการดูแลฯ X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. 08.30-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (22,23 ส.ค. 63)
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ครั้งที่ 2/2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (24,26,28 ส.ค. 63)

จ. 24 ส.ค. 63

และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (3-31 ส.ค. 63)

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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