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รายการปฏิบัติงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

- พัฒนาอาคาร สถานที่ และหอพักของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ต.ค. 62) บริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน

- รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(1-10 ต.ค. 62)

รองฯสมพร

- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ (ร.ร.จ.ภ.สตูล/ร.ร.พัทลุง) คอมพิวเตอร์ (ร.ร.จ.ภ.สตูล)
(2-17 ต.ค. 62)
- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 เคมี,ชีววิทยา (ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม/ร.ร.สตรีพัทลุง/ร.ร.สตูลวิทยา/
ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล) (2-17 ต.ค. 62)
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ในรอบ
ภาคเรียนที่ 1/2562 และการพัฒนาต่อยอดในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล
(4-5 ต.ค. 62)
- ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (5-27 ต.ค. 62)
- โครงการแข่งขัน TJ-GAME Hackathon ครั้งที่ 3 ณ จ.ภ.เลย (5-9 ต.ค. 62)
- โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 คณิตศาสตร์ (ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา) ดาราศาสตร์ ม.ต้น,ม.ปลาย
(คณะวิทย์ มอ.ปัตตานี) (6-24 ต.ค. 62)
- ครูผู้สอน ม.1-6 ทุกคนส่งผลการสอบปลายภาค 1/2562 (ปพ.5) (ภายใน 7 ต.ค. 62)
- ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

บริหารวิชาการ

- รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(11-20 ต.ค. 62)
- การอบรมครูตามโครงการศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 15-16 ต.ค. 62
ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติบัติราชการแทน ผอ.ร.ร.จ.ภ.สตูล ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(21-27 ต.ค. 62)

รองฯนิติมา

- พิธีวันปิยมหาราช เวลา 08.00 น. ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล
- คณะครูร่วมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ม.ต้น จ.ภ.บุรีรัมย์
เจ้าภาพ ณ โรงแรมกานต์มณี กทม. ม.ปลาย จ.ภ.มุกดาหาร เจ้าภาพ ณ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม (23-24 ต.ค. 62)
- ครูหอพัก และพนักงานซักรีด เริ่มลงเวลามาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2/2562
- นักเรียนเข้าหอพัก เวลา 09.00-17.00 น.
- ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ เริ่มลงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2562
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
- ตรวจทรงผมนักเรียน ม.1-6 เวลา 16.00 น. ณ สนง.กิจการนักเรียน
- ประครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ค่ายทางวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง (31 ต.ค. – 2 พ.ย. 62)

บริหารงานบุคคล
บริหารวิชาการ

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
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