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รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนา อาคารสถานที่ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ธ.ค.63)

- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ธ.ค. 63)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ธ.ค. 63)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ธ.ค. 63)
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (1-24 ธ.ค. 63)

- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ เวลา 13.40-17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2563 ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง (3-5 ธ.ค. 63)
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ครูที่ปรึกษา 32 ห้อง RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. และ รองผอ. (7-18 ธ.ค. 63)
- สอนเสริม ม.2,3 Education Hub ตลอดภาคเรียนที่ 2/2563 จันทร์,พุธ เวลา 16.30-19.30 น. (7 ธ.ค.63-24 มี.ค. 64)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563-2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- หยุดราชการตามมติ ครม. (10-13 ธ.ค. 63)
- ปิดหอพักกลางเดือนธันวาคม 2563 (10-13 ธ.ค. 63)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เวลา 15.20-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- นร. ม.3 ทุกคน ปลูกป่าชายเลน เวลา 14.00-17.00 น. ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ต.เจ๊ะบิลัง
อ.เมือง จ.สตูล
- เวลา 08.30 – 13.30 น. ม.1-6 ทุกคน ร่วมงาน จ.ภ.สตูล ทำบุญร่วมใจ ณ เวทีวิทยาศาสตร์ (พุทธ)
ห้องกันเกรา (อิสลาม) เวลา 13.30-16.30 น. Super Big Cleaning Day ณ บริเวณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (19,26 ธ.ค. 63)
- ม.1-6 สอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- หัวหน้าระดับ RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. และรองผอ. ณ ห้องประชุม สนง.ผอ. เวลา 16.00 น.
- ครูหอพัก RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. รองผอ. และตัวแทนครูที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเสม็ดแดง
เวลา 14.00 น
- ประกาศผลสอบรอบแรก ม.4 ปีการศึกษา 2564
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน RE-X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับผอ. และรองผอ. เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- นักเรียนไทยพุทธ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เวลา 08.30-15.50 น. ณ อาคารเรียน 3 ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1,ม.4 ไทยมุสลิม ร่วมค่ายอิสลามนำชีวิต ณ...................................................(26-27 ธ.ค. 63)
- การอบรมครูตามโครงการศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 4 (ม.5) วันที่ 26-27 ธ.ค. 63
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.อุบลรัตน์ฯ) 26-27 ธ.ค. 63
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.บูรณะรำลึก) 26-27 ธ.ค. 63
- ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นรายบุคคล ชั้น ม.1-6..........คน
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการนักเรียน ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1-6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- งานสังสรรค์ปีใหม่ 2564 ของคณะครู บุคลากร และครอบครัว เวลา 18.00-23.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์
- ปิดหอพักประจำเดือนธันวาคม 2563 (31 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64)
- นร. ม.5 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จ.สงขลา
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