
14 - 15 มกราคม 2565 กิจกรรม “ ค่ายอสิลามน าชีวติ " ส  าหรบันกัเรียนระดบั
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และมธัยมศึกษาปีท่ี ม.4 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวทิยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู 



16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. การสอบคดัเลือกรอบแรก เขา้เรียนชัน้ 
ม.4 ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนโรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตูล 
ณ สนามสอบโรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู 



19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. นกัเรียน ม.4/4 ร่วมกิจกรรม  STEM Online 
Exchange Activity Program ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล, 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี กบั National Institute of Technology ,
Sendai College ประเทศญ่ีปุ่น ผา่นระบบออนไลน์

STEM Online 

Exchange Activity Program



18 มกราคม - 2 กมุภาันัธ์ 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ครูท่ีปรกึษา ม.1- 6
X-Ray และ Re-X-Ray ขอ้มลูนกัเรียนรายบคุคล ตามระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
ภาคเรียนท่ี 2/2564 รว่มกบั หวัหนา้ระดบัชัน้และครูหอักั ณ หอ้งประชมุ ส านกังาน
กิจการนกัเรียน



20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวทิยาลยั สตลู "รบัการประเมินการประกนัคณุภาัภายนอกรอบ 4 โดยการตรวจเย่ียม
ผา่นทางระบบวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ (site visit online) ณ หอ้งเสม็ดแดง โรงเรียน
วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู



22 - 23 มกราคม 2565 นกัเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล 
จ านวน 3 ทีม เขา้ร่วมการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในระดบัชาติ งาน MWIT Science Fair 2022 ในรูปแบบออนไลน ์ซึ่งมีโรงเรียน
วทิยาศาสตรท์ั่วประเทศกวา่ 64 โรงเรียน และมีผลงาน จ านวน 164 ผลงาน



ขอแสดงความยิน ดีกับนัก เ รียน โรง เ รี ยน
วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั สตูล ไดเ้ข้าร่วม
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ 5th KVIS 
Invitational Science Fair 2022 ซึ่งควา้รางวลั Grand 
Champion Social Inspiration จากโครงงานเรื่อง 
Hands muscle stretching game for people with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) โดยมีนกัเรียน
ไดแ้ก่ นายนัรุจ คงแกว้ นางสาวกัณฑิกา ทศานนท์
และนางสาวัิมั์มาดา มุสิกัันธ์  ค รู ท่ีปรึกษ า 
นายวชิยั บวัเน่ียว



27 มกราคม 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ให้บริการทางวิชาการ
กับครูและนักเรียน รร. ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์
ท่ีมาเรียนในรูปแบบ On- site ณ รร. ตชด.ยูงทองรฐั
ประชาสรรค ์อ.ควนกาหลง จ.สตลู

2 8 ม ก ร า ค ม  2 5 6 5 นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น
วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตูล จ านวน 4 ทีม 
เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว ์ครัง้ท่ี 24 (YSC 2022) ในรูปแบบออนไลน ์
จัดโดยศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัย
ลกัษณ ์และไดร้บัทนุัฒันาผลงานทีมละ 3,000 บาท



28 - 29 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการการเรียนรู ้ส  าหรับ
นกัเรียน ม.1 - 5 ณ ร.ร.จ.ภ.สตลู



2 - 4 กุมภาัันธ์ 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ออกนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดั สัฐ. 
ในจงัหวดัสตลู ตามโครงการการขยายผลองคค์วามรูท้างวิชาการและการจดัการเรียนการ
สอนไปยงัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดั สัฐ. ในจงัหวดัสตูล ระดบัชัน้ ม.6 
ครัง้ท่ี 2/2564 ซึง่เป็นโครงการความรว่มมือทางวชิาการกบัโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ์



7 กมุภาันัธ ์2565 จดักิจกรรม "ค่าย CEFR
Camp 2022 ส าหรบันกัเรียน ม.1-6 ปีการศึกษา 2564"
* ภาคเชา้ ม.1-3 เวลา 09.30 - 12.00 น.
* ภาคบา่ย ม.4-6 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ หอประชมุ 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตลู



10 กุมภาัันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
นางสาวนรกมล หอััฒนาวุฒิวงศ์ รับการประเมิน
เั่ือรบัรางวลั นกัเรียนัระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มท่ี 2 ณ ห้องเสม็ดแดง 
โรงเรียนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู


