
12 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. 
นายศังกร รักชูชื่น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" 

GREEN SCHOOL GREEN COMMUNITY 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ ปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ 

โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง

โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ฝ่ายบริหารทั่วไป

15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และ
ทีมงานบริหาร  ศึกษาดูงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

งานหอพักและงานซักรีด 
ณ รร.จ.ภ.สตูล



16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประชุมร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 

โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน เร่ือง การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

ในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมเสม็ดแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. 
จัดกิจกรรม "วันสันติภาพสากล" ประจ าปี 2565
นายสมพร ทิศเมือง รองผู้อ านวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน อ่านสารเนื่องในวัน
สันติภาพสากล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ณ บริเวณหน้าเสาธง รร.จ.ภ.สตูล

จัดกิจกรรม "วันสันติภาพสากล" ประจ าปี 2565



การด าเนินโครงการบริการวิชาการ

วันที่ 20-21 กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลและบริบทของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (On-Site)  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย
ชัยพัฒนา (On-Site)  และโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน (Online)  ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะท้ังสามโรงเรียน เพื่อน าข้อมูล

พื้นฐานและบริบทของโรงเรียนพื้นที่เกาะมาใช้ประกอบในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ และ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM และ STEAM สู่โครงงานเพื่อชุมชน



ขอแสดงความยินดี

21 กันยายน 2565
พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์,ดร. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
ในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ พระสงฆ์ต้นแบบ

แห่งการสาธารณสงเคราะห์ 
ของมหาเถรสมาคม

ในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ 
เสริมสร้างสังคม

สุขภาวะ จากเจ้าประคุณสมเด็จ ณ พระอุโบสถ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

กรุงเทพมหานคร

21 กันยายน 2565 นักเรียน ชัน้ม.4 จ านวน 24 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม Online International 

Academic Exchange Event กับ Sendai 
College ประเทศญี่ปุ่น และ รร.วิทยาศาสตร์จุฬา

ภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนออกแบบช้ินงาน 3D ใน

หัวข้อ สัญลักษณ์ท้องถิ่น 
จากสั่งพิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานแล้วน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ

Online International Academic Exchange Event



โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ STEM

วันที่ 27 กันยายน 2565
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการความรู้ STEM และ STEAM ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ในพื้นที่เกาะ และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ านวนทั้งหมด 177 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จ านวน 48 คน และนักเรียน จ านวน 129 คน จาก 5 
โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้าน
เกาะบูโหลน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชารังสรรค์



ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

27 กันยายน 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 2/2565

ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

มุทิตาจิต ผอ.ปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว 

29 กันยายน 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

มุทิตาจิต ผอ.ปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว 
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ  

ร้อยรัก ดวงใจ ของครอบครัว จ.ภ.สตูล 
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. ค่าย 1 ประจ าปี พ.ศ.2565

วันที่ 2 ตุลาคม 2565
พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. ค่าย 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 สาขาวิชาฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์ 
ของศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
โดยมีผู้อ านวยการฯมาโนช มณีวิทย์ ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน 
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการจัดอบรมให้กับนักเรียน
ระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม 2565



ประเมินนักเรียน
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

7 ตุลาคม 2565
รับการประเมินนักเรียน

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2
ประจ าปีการศึกษา 2565
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นายอาร์ชวัส พวงดอกไม้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นางสาวณัฐสินี เรืองศิริ

ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล



ยินดีต้อนรับ นายจักรี วัฒนะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

11 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30 น. นายจักรี วัฒนะ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

เดินทางมารับต าแหน่ง 
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล 

โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ 

ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  และ

การวัดผล/ประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ณ ห้องเสม็ดขาว โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 

คณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จ านวนทั้งหมด 90 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตร



"กิจกรรมถอนกล้า-ด านา" 

13 ตุลาคม 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ร่วมกิจกรรมรายวิชาข้าวไทย 
"กิจกรรมถอนกล้า-ด านา" 

ณ แปลงนาสาธิต เขาพญาบังสา 
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล



เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

13 ตุลาคม 2565
ผู้แทนผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศาลากลางจังหวัดสตูล

อบรมให้ความรู้แกผู่้ประกอบการโรงอาหาร


