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จ. 1 ก.ค. 62
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อ. 2 ก.ค. 62
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ศ. 5 ก.ค. 62
ส. 6 ก.ค. 62
จ.

8 ก.ค. 62

รายการปฏิบตั ิงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน่ สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ก.ค. 62)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ก.ค. 62)
- ลญ. ม.2 40 คน ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬา อบจ.สตูล

บริหารทั่วไป/กิจการนร.
บริหารวิชาการ

- ปชส. รับ ม.1,ม.4 ห้องวิทย์ภูมิภาค’63 ทางสถานีวิทยุ อสมท. 5 จชต. (1 ก.ค.-31 ส.ค. 62)

บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน

- ครูที่ปรึกษา ม.1-6 33 ห้องเรียน X-RAY ม.1-6 รายบุคคล เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมสนง.ผอ. (1-12 ก.ค. 62)

- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (1-25 ก.ค. 62)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.2 ทุกคน ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เวลา 06.00-18.00 น. ณ จ.สงขลา
- พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ. สตูล
- ม.3 ทุกคน ปลูกป่าชายเลน 13.00-18.00 น. ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
- ลญ. นญ. ม.3 ร.ร.จ.ภ.สตูล 24 คน ร.ร.ตวนกูฯ 32 คน ร.ร.อ.ร.ว.พัทลุง 10 คน,ร.ร.มัธยมเกาะหมาก 10 คน
เข้าร่วมค่ายลูกเสือไทย- มาเลย์ (THAIMAL Scout Camp 2019) ณ ค่าย ตชด. 436 อ.เมือง จ.สตูล และจ.พัทลุง
(5-7 ก.ค. 62)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (6,7 ก.ค.62)

บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ
สานักงานผู้อานวยการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

- นร. 8 คน ครู 2 คน แข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทย์ คณิต นานาชาติ ณ ร.ร.รอยัล มิลิทารี่ คอลเลจ KL มาเลเซีย
วันที่ 8-12 ก.ค. 62 (7-13 ก.ค. 62)

บริหารวิชาการ

- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ เวทีวิทยาศาสตร์ เวลา 18.00-21.00 น.
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล เวลา 14.00-21.00 น.
- แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง และ ร.ร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สานักงานผู้อานวยการ
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน

ศ. 12 ก.ค. 62

- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.สตรีทุ่งสง) (13-14 ก.ค. 62) ม.5/1 (ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย) (13-14. ก.ค. 62)
ม.6/1 (ร.ร.บูรณะราลึก) (12-14 ก.ค. 62)

บริหารวิชาการ

ส. 13 ก.ค. 62

- ปิดหอพักกลางเดือนกรกฎาคม 2562 (13-17 ก.ค. 62)

บริหารกิจการนักเรียน

- นร.ม4..........คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทวารวดีและอยุธยาศึกษา ณ...................................................................(13-17 ก.ค. 62
- ม.1-6 ไทยพุทธ ร่วมพิธีวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ วัดใกล้บา้ น (16-17 ก.ค. 62)

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

- ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- หัวหน้าระดับ X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสนง.ผอ.
- ม.1 ทุกคน ร่วม Foreign Language Camp 06.00-18.00 น. ณ ............................................. (20-21 ก.ค. 62)
- ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 (22,24,26 ก.ค. 62)
- ส่งหนังสือเชิญโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’62

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน

อ. 23 ก.ค. 62
พฤ. 25 ก.ค. 62

- ครูหอพัก X-RAY ม.1-6 รายบุคคลกับผอ. และ รองผอ. เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ผอ.จ.ภ.สตูล
- พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารกิจการนักเรียน

ศ. 26 ก.ค. 62
ส. 27 ก.ค. 62
ส. 27 ก.ค. 62
อ. 30 ก.ค. 62
............ ก.ค. 62

- ประชุมผู้ปกครองพร้อมด้วย นร.ตามระบบการดูแลฯ ม.1-6.......คน เวลา 14.20 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน

บริหารกิจการนักเรียน

- ปิดหอพักประจาเดือนกรกฎาคม 2562 (27-29 ก.ค. 62)
- ม.1,ม.4 (ชาย)ไทยพุทธ ร่วมค่ายพุทธบุตร ณ วัดโพธิ์เจริญธรรม อ.เมือง จ.สตูล (27-29 ก.ค. 62)
- ทีมระบบการดูแลฯ X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับ ผอ. และ รองผอ. 08.30-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง
- คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 08.30-13.00 น. ณ อาคารหอสมุด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบริจาคโลหิต เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ
บริหารกิจการนักเรียน
บริหารวิชาการ/ทั่วไป
บริหารทั่วไป
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........... ก.ค. 62

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

บริหารทั่วไป

