
นางสางณัฐสินี เรืองศิริ ม.6/4
เข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล

"วรรณศิลปอ์ุชเชนี ครั้งท่ี 6 พุทธศักราช 2565" 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน 
ในช่ือผลงาน 

"ค าปลอบใจจากดวงตะวัน"
รับรางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ 

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานครฯ 
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดี

ส าหรับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
(เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ) ปีการศึกษา 2565

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล



16 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 - 14.30 น. 
รับการนิเทศโรงเรียน
ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
โดย นางสาวเนตรทราย  คงอนุวัฒน์ 
รอง ผอ.สพม.สงขลา สตูล และ
คณะศึกษานิเทศก์ 
ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

รับการนิเทศโรงเรียน

16 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.00 - 23.00 น. 
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอย
กระทง "ดาราพรรณ ยามราตรี" 
จัดโดยคณะกรรมการนักเรียน 
ณ บริเวณลานไตรรงค์ รร.จ.ภ.สตูล

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง



RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 16.00 - 18.00 น. ครูท่ีปรึกษา 
ม.1/1 - ม.1/4 ร่วมกัน RE-X-RAY
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2565
ร่วมกับ ครูหอพัก , หัวหน้าระดับ , 
ผช.ผอ. , รอง ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม 
สนง.กิจการนักเรียน รร.จ.ภ.สตูล

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
การสัมมนาวิชาการด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก 

ประเทศนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIES ) 
ณ ห้องประชุมแคแสด รร.จ.ภ.สตูล

การสัมมนาวิชาการ



RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 16.00 - 18.00 น. 
ครูท่ีปรึกษา ม.2/1 - ม.2/4
ร่วมกัน RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565
ร่วมกับ ครูหอพัก , หัวหน้าระดับ , 
ผช.ผอ. , รอง ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
และผู้อ านวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม 
สนง.กิจการนักเรียน รร.จ.ภ.สตูล

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด 
ณ หอสมุดคุณหญิงหลง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด 



RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 16.00 - 18.00 น. ครูท่ีปรึกษา 
ม.3/1 - ม.3/4 ร่วมกัน RE-X-RAY ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565 ร่วมกับ ครูหอพัก , 
หัวหน้าระดับ , ผช.ผอ. , รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารกิจการนักเรียน และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม สนง.
กิจการนักเรียน รร.จ.ภ.สตูล

25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น.  
กิจกรรมการสัมมนาวิชาการด้านสะเต็ม
ศึกษาในรูปแบบออนไลน์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก 
ประเทศนิวซีแลนด์
(NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIES ) 
ณ ห้องแคแสด รร.จ.ภ.สตูล

กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ



พิธีวางพวงมาลา

25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.00 - 11.00 น. 
กลุ่มลูกเสือ - เนตรนารี ม.2
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
ประจ าปี 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อ.เมือง 
จ.สตูล

RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 16.00 - 18.00 น. ครูที่ปรึกษา ม.4/1 -
ม.4/6 ร่วมกัน RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ ครู
หอพัก , หัวหน้าระดับ , ผช.ผอ. , รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารกิจการนักเรียน และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม สนง.กิจการ
นักเรียน รร.จ.ภ.สตูล



Samsung Innovation Campus Advanced Coding 2022

25 - 27 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 20 คน 
เข้าร่วมโครงการ 
Samsung Innovation Campus Advanced Coding 2022 
ผ่านระบบออนไลน์  โดยทีมผู้สอนจาก 
Data Rockie ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data 
จากองค์กรชั้นน า ระดับประเทศ 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 รร.จ.ภ.สตูล

RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 26 พฤศจิกายน 2565
เวลา 15.00 - 18.00 น. ครูท่ีปรึกษา 
ม.5/1 - ม.5/6 ร่วมกัน RE-X-RAY 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565
ร่วมกับ ครูหอพัก , หัวหน้าระดับ , ผช.
ผอ.  ,  รอง ผอ .ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม 
สนง.กิจการนักเรียน รร.จ.ภ.สตูล



RE-X-RAY ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

28 พฤศจิกายน 2565
เวลา 16.00 - 18.00 น. 
ครู ท่ีปรึกษา ม.6/1 - ม.6/6 
ร่วมกัน RE-X-RAY 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ 
ครูหอพัก , หัวหน้าระดับ , 
ผช.ผอ. , รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ณ ห้องประชุม สนง .กิจการ
นักเรียน รร.จ.ภ.สตูล

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ

2 ธันวาคม 2565 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6
ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดสตูล จ านวน 150 คน 
จาก 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 
1. รร.อนุบาลสตูล
2. รร.อนุบาลละงู
3. รร.เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
4. รร.เทศบาลคลองขุด
5. รร.บ้านปันจอร์
6. รร.สายเพชรศึกษา



อบรมเชิงปฏิบัติการการ

2 ธันวาคม 2565 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.สงขลา สตูล และคณะ PA Support Team ของสพม.
สงขลา สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มผู้น าองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 
ระดับสหวิทยาเขต รอบท่ี 2 ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานวิทยฐานะ และผู้ดูแลระบบ 
DPA ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตอันดามันและสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ จ านวน 78 คน 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล พร้อมท้ังสร้างเครือข่าย PA Support Team 
ระดับสหวิทยาเขต



ขอแสดงความยินดี

3 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดี

1) เด็กหญิงชญานิศ  อินปลอด ชั้น ม.1/4
2) เด็กหญิงโชติกา  พิชัยรัตน์ ชั้น ม.1/4
3) เด็กหญิงณัฐณิชา  เจ๊ะมะ ชั้น ม.1/4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งท่ี 26
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด 
ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ได้รับเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาคใต้



วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

5 ธันวาคม 2565
ผู้แทนผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล




	สไลด์ 0
	สไลด์ 1
	สไลด์ 2
	สไลด์ 3
	สไลด์ 4
	สไลด์ 5
	สไลด์ 6
	สไลด์ 7
	สไลด์ 8
	สไลด์ 9
	สไลด์ 10
	สไลด์ 11

