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รายการปฏิบตั ิงาน
- พัฒนาอาคารสถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 ก.ย. 61)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (3-21 ก.ย. 61)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (3-21 ก.ย. 61)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)
- จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 (3-30 ก.ย. 61)
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2561 เวลา 14.20 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ม.4-6 6-8 ก.ย. 61 ณ ..............
จ.ภ.ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพ
- ม.4 ทุกคน รับฟังบรรยายการทาโครงงาน โดยอาจารย์คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน 56 คน ณ เลค เทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล (8-9 ก.ย. 61)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (8,9 ก.ย. 61)
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1/5 (Hub) เข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program ณ ร.ร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย (3-7 ก.ย. 61)
- ร.ร.จ.ภ.สตูล (ไทยพุทธ)ถวายพระไตรปิฎก 13.00 น. ณ .....................................................................
- นิทรรศการ “เปิดโลกชุมนุม” ภาคเรียนที่ 1/2561 14.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ม.1-3
ณ .........................................จ.ภ.เพชรบุรี เจ้าภาพ (14-16 ก.ย. 61)
- ปิดหอพักกลางเดือนกันยายน 2561 (15-16 ก.ย. 61)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (24,26,28 ก.ย. 61)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร...................................) (............ ก.ย. 61)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร...................................) (............ ก.ย. 61)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.6/1 (ร.ร...................................) (............ ก.ย. 61)
- ม.1,2,3 สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (TEDET)
ของ สสวท. 13.00-16.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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