
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ ำภำคเรียนท่ี 2/2562 

 

 

 

 

 

  

วนัที ่15 ธนัวาคม 2562 ประชุมผูป้กครองชัน้เรยีน (Classroom Meeting) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 โดย

ไดร้บัเกยีรตจิากท่าน ดร.ธงชยั ชวิปรชีา ผูท้รงคุณวุฒ ิทีป่รกึษา กลุ่มโรงเรยีนวทิยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทิยาลยั มา

บรรยายพเิศษใหก้บัผูป้กครอง ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จภ.สตูล 

        

               

 

 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มอบรำงวลัแห่งควำมดีให้แก่ คร ูบุคลำกร และนักเรียน  
โรงเรียนวิทยำศำสตรจ์ฬุำภรณรำชวิทยำลยั สตลู  

 คร ูบุคลากร และนกัเรยีน โรงเรยีนวทิยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล ไดร้บัรางวลัแห่งความด ี 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562  

 

               

 

 



 

  
โรงเรียนวิทยำศำสตรจ์ฬุำภรณรำชวิทยำลยั สตลู 

ยินดีต้อนรบัคณะครแูละนักเรียน Sendai  ประเทศญ่ีปุ่ น  

วนัที ่12 ธนัวาคม 2562 คณะ Sendai KOSEN ประเทศญีปุ่่ น เยีย่มชม ร.ร.จุฬาภรณฯสตูล เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ในการลงนาม MOU ระหว่างโรงเรยีนวทิยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวทิยาลยั สตูล และ Sendai KOSEN ประเทศญีปุ่่ น ในการ
พฒันาผูบ้รหิาร ครแูละนกัเรยีน ร่วมกนั ณ ร.ร.จภ.สตูล 

 



  โรงเรียนวิทยำศำสตรจ์ฬุำภรณรำชวิทยำลยั สตลู 
ยินดีต้อนรบัคณะครแูละนักเรียน Furukawa  ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
วนัที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ FURUKAWA REIMEI JUNIOR AND SENIOR HIGH 

SCHOOL ประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาการ กบั นักเรยีน ร.ร.จภ.สตูล และแหล่งเรยีนรู้ในจงัหวดั

สตูล 



 

  

RE-X-RAY ม.1 ภาคเรยีน 2/2562 
วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. ครูที่ปรกึษา ม.1/1 - ม.1/5 RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล

ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน 
ผูอ้ านวยการฯ ร.ร.จภ.สตูล 

RE-X-RAY ม.2 ภาคเรยีน 2/2562 
วนัที่ 11 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. ครูที่ปรกึษา ม.2/1 - ม.2/5 RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล

ตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผูอ้ านวยการ

ฯ ร.ร.จภ.สตูล 

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3


 RE-X-RAY ม.3 ภาคเรยีน 2/2562 

วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. ครูที่ปรกึษา ม.3/1 - ม.3/5 RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล

ตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผูอ้ านวยการ

ฯ ร.ร.จภ.สตูล 

RE-X-RAY ม.4 ภาคเรยีน 2/2562 

วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. ครูที่ปรกึษา ม.4/1 - ม.4/6 RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล

ตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผูอ้ านวยการ

ฯ ร.ร.จภ.สตูล 

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3


  

  

  

RE-X-RAY ม.5 ภาคเรยีน 2/2562 

วนัที่ 15 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. ครูที่ปรกึษา ม.5/1 - ม.5/6 RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล

ตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผูอ้ านวยการ

ฯ ร.ร.จภ.สตูล 

RE-X-RAY ม.6 ภาคเรยีน 2/2562 

วนัที่ 18 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. ครูที่ปรกึษา ม.6/1 - ม.6/6 RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล

ตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผูอ้ านวยการ

ฯ ร.ร.จภ.สตูล 

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3


 

 

 

RE-X-RAY ครหูอพกั ภาคเรยีน 2/2562 

วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.00 น. ครหูอพกัและทีป่รกึษาครูหอพกั ทุกคน RE-X-RAY ขอ้มลูนกัเรยีน

รายบุคคลตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผู้

อ านวยการฯ ร.ร.จภ.สตูล 

RE-X-RAY ทัง้ระบบ ภาคเรยีนที ่2/2562 

วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ รองผู้อ านวยการฯฝ่ายบริหาร

กิจการนักเรยีน ทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูหอพกั งานอนามยัโรงเรยีน งานสมัพนัธ์ชุมชน ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการโรงเรยีนฯฝ่ายบรหิารวชิาการ ด าเนินการ RE-X-RAY ขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคลตามระบบการดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมเสมด็แดง ร.ร.จภ.สตูล 

RE-X-RAY หวัหน้าระดบั ภาคเรยีน 2/2562 

วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 เวลา 16.00 น. หวัหน้าระดบัทุกคน RE-X-RAY ขอ้มลูนกัเรยีนรายบุคคลตามระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรายบุคคล ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานผูอ้ านวยการฯ ร.ร.จภ.

สตูล 

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3
https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2530980156951596&type=3

