
22 มกราคม 2566
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล เป็นสนามสอบ ในการสอบแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) 
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
ในจังหวัดสตูล ประมาณ 130 คน

ด้านวิชาการ

24 มกราคม 2566 นักเรียน ระดับชั้น ม.5
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จ านวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกับนักเรียนและครู
โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior 

High School เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน SAKURA Exchange 
Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน SAKURA



26 มกราคม 2566
เวลา 13.30 - 16.00 น. 
คณะอาจารย์ นิสิตปริญญาตรีสาขา
การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว และระดับปริญญาโท 
สาขา จิตวิทยา 
ศึกษาดูงานจิตวิทยาการแนะแนว 
การให้ค าปรึกษาและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ณ ห้องเสม็ดแดง รร.จ.ภ.สตูล

ศึกษาดูงานจิตวิทยาการแนะแนว

31 มกราคม 2566 ตัวแทนนักเรียน ชั้น. ม.5 จ านวน 10 คน 
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน SAKURA Exchange Program 
in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น
Day 1: ฟังการบรรยายเกี่ยวกับ Terahertz Waves ท่ี
สถาบันวิจัย RIKEN Center for Advanced Photonics เมือง 
Sendai และพบปะกับ host family ท่ีโรงเรียน Furukawa 
Reimei Junior and Senior High School

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน



27 - 29 มกราคม 2566
ค่ายบูรณาการ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
ไทย-มาเลย์ (THAIMAL SME Integrated 
Camp 2022) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ประกอบด้วย นักเรียน ชั้น ม.4
1)รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล
2)รร.วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
3)รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
พัทลุง(ห้องเรียนพิเศษSMEและPMP)
4)รร.มัธยมเกาะหมาก 
ณ รร.จภ.สตูล แหล่งเรียนรู้ จ.สตูล และ 
จ.สงขลา

ค่ายบูรณาการ วิทยาศาสตร์ 



1 กุมภาพันธ์ 2566
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 10 คน 
เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchange 
Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น
Day 2: นักเรียนท้ัง 10 คน 
พร้อมด้วยนักเรียน 
Furukawa Reimei จ านวน 10 คน 
ฟังบรรยายเกี่ยวกับ Disaster Science และ
การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ 
ณ Tohoku University และ
เย่ียมชมพื้นท่ีประสบภัยสึนามิ 
เขต Arahama เมือง Sendai

เข้าร่วมโครงการ SAKURA

2 กุมภาพันธ์ 2566 
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ 
SAKURA Exchange Program in Science 
ณ ประเทศญี่ปุ่น
Day 3: นักเรียนท้ัง 10 คน 
พร้อมด้วยนักเรียน 
Furukawa Reimei จ านวน 10 คน 
ไปทัศนศึกษาพื้นท่ี Osaki Arable 
Site: Globally Important Agricultural Heritage Site 
(พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีส าคัญของโลก) 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีเพาะปลูกและแหล่งน้ า
ในอดีต วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น และได้เรียนรู้และสังเกตฝูง
นกที่อพยพมาจากไซบีเรีย



3 กุมภาพันธ์ 2566
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 10 คน 
เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchange 
Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น
Day 4: นางศรนิยา สวาหลัง ครูเคมี สาธิต
การสอนเรื่อง VSEPR Theory และนักเรียน
เข้าร่วมชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ อาทิ เคมี 
ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น และดนตรี

ศึกษาดูงานด้านวิชาการ

4 กุมภาพันธ์ 2566
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 10 คน 
เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchange Program 
in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น
Day 5: นักเรียนน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ 
Oral และ Poster สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์



4 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 05.00 - 09.00 น. 
จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง FUNRUN 
จ.ภ. ร่วมใจ ครั้งท่ี 1
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ รร.จ.ภ.สตูล

จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง



4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1
จ านวน 22 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มพูน
ประสบการณ์ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคใต้ 
ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ศึกษาดูงานด้านวิชาการ

4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรเพิ่มพูน
ประสบการณ์ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคใต้ 
ค่าย "เสริมสร้างนักคิด กิ๊ฟคณิตภาคใต้" 
ณ โรงแรมล าป ารีสอร์ท  จังหวัดพัทลุง



7 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 14.30 - 17.00 น. 
ประชุมครูและบุคลากร 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล

ประชุมครูและบุคลากร 

8 กุมภาพันธ์ 2566
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกเย่ียมบ้าน 
เด็กชายกัญจน์ ปรางสุวรรณ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล 
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2565
ณ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพ่ือตรวจ
เย่ียมดูแล ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ และติดตาม
เร่ืองของการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่าย
เงินทุนพระราชทาน พร้อมท้ังให้แนวคิด ให้นักเรียน
ขยันหมั่นเพียร และมีความตั้งใจ ท่ีจะศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
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