
 
ปฏิทินปฏบิัติงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ 

ศ.     1 ก.ค. 65 
ศ.     1 ก.ค. 65 
 
ศ.     1 ก.ค. 65 
ศ.     1 ก.ค. 65 
 

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย  ทุกจุด (1-31 ก.ค. 65) 
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ก.ค. 65) 
- ลญ. ม.2    40 คน ร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลา 08.00 น. ณ สนามกฬีา อบจ. 
- ม.1-6 เขา้ร่วมคลินิกวิชาการ ความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา  
  และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (4-27 ก.ค. 65) 

บริหารทั่วไป/กิจการนร. 
บริหารวชิาการ 
 
บริหารวชิาการ 
บริหารวชิาการ 
 

ส.     2 ก.ค. 65 - การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดผลกลางภาค-ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 ม.1-6 ผ่านระบบออนไลน์  
  เวลา 08.30-16.30 น.  

บริหารวชิาการ 

อา.   3 ก.ค. 65 - ม.3,4,5 สอบสัมภาษณ์ AFS รุ่นที่ 62 (2566-2567) ณ ร.ร.สตูลวิทยา บริหารวชิาการ 
จ.     4 ก.ค. 65 
 
จ.     4 ก.ค. 65 

- พิธีถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  (4 ก.ค. 65) เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.3 ทุกคน ปลูกปา่ชายเลน เวลา 13.00-18.00 น. ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง  
  จ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวชิาการ 
 

อ.     5 ก.ค. 65 
อ.     5 ก.ค. 65 

- ประชุมครูและบุคลากร คร้ังท่ี 7/2565 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ เวทีวิทยาศาสตร์ เวลา 18.00-21.00 น. 

สำนักงานผู้อำนวยการ 
บริหารวชิาการ 

พฤ.   7 ก.ค. 65 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล เวลา 14.00-21.00 น. บริหารวชิาการ 
ส.     9 ก.ค. 65 
ส.     9 ก.ค. 65 

- ปิดหอพักกลางเดือนกรกฏาคม 2565 (9-17 ก.ค. 65) 
- วันตรุษอีฎิ้ลอัฎฮา (9 หรือ 10 ก.ค. 65) 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารงานบคุคล 

อา.  10 ก.ค. 65 - ม.3,4,5 สอบข้อเขียน YES รุ่นที่ 29/37 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
ศ.   15 ก.ค. 65 - วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. 4 พ.ย. 64) บริหารงานบคุคล 
อา.  17 ก.ค. 65 - ประชุมนักเรียน ม.1-6 ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล เวลา 19.00-21.00 น. บริหารกิจการนักเรียน 
จ.    18 ก.ค. 65 - ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (18,20,22 ก.ค. 65) บริหารวชิาการ 
อ.    19 ก.ค. 65 - ประชุมจัดทำแผนปฏบิัติการ ร.ร.จ.ภ.สตูล ปีงบประมาณ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บารารีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล   บริหารงบประมาณ 
พ.    20 ก.ค. 65 - คณะวิทย์ มอ.หาดใหญ่ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-13.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
พฤ.  21 ก.ค. 65 - ครูหอพัก และหัวหน้าระดับ X-RAY ม.1-6 รายบุคคล และรอง ผอ. เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.กิจการนักเรียน บริหารกิจการนักเรียน 
ส.    23 ก.ค. 65 - ค่ายพุทธบุตร และคา่ยอิสลามนำชีวิต ม.1,ม.4 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (23-24 ก.ค. 65) บริหารวชิาการ 
จ.    25 ก.ค. 65 
 
จ.    25 ก.ค. 65 

- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เวลา 16.00-18.00 น. 
  ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มารับบรจิาคโลหิต เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้นล่างหอธารปลิว ร.ร.จ.ภ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารทั่วไป 

อ.    26 ก.ค. 65 
 
อ.    26 ก.ค. 65 

- ทีมระบบการดูแลฯ X-RAY ม.1-6 รายบุคคล กับ ผอ. และ รอง ผอ. เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง 
  ร.ร.จ.ภ.สตูล 
- ม.2 และ ม.5 ทุกคน ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านสังคมศึกษา เวลา 06.00-18.00 น.  
  ณ จ.สงขลา 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารวชิาการ 

พ.    27 ก.ค. 65 
 
พ.    27 ก.ค. 65 

- พิธีถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว (28 ก.ค. 65)  
  เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง 
- วันสุดท้ายของการขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 

บริหารกิจการนักเรียน 
 
บริหารงบประมาณ 

พฤ.  28 ก.ค. 65 
พฤ.  28 ก.ค. 65 

- ปิดหอพักประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (28-31 ก.ค. 65)  
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลาง จ.สตูล 

บริหารกิจการนักเรียน 
บริหารงานบคุคล 

ศ.    29 ก.ค. 65 - วันหยุดราชการเปน็กรณีพิเศษ (ตามมติ ครม. 4 พ.ย. 64) บริหารงานบคุคล 
............. ก.ค. 65 - แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ณ ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง และ ร.ร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์  

  เวลา 09.00-16.00 น. 
บริหารวชิาการ 

..............ก.ค. 65 - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล บริหารวชิาการ 
 


