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รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนา อาคารสถานที่ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรืน่ สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ธ.ค.64)

- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-31 ธ.ค. 64)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-31 ธ.ค. 64)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป) (1-31 ธ.ค. 64)
- การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับ On-site กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย (4-6 ธ.ค. 64)
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าหอพัก เวลา 09.00-12.00 น. รับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การอยู่หอพัก
จากงานซักรีด เวลา 13.00-16.00 น.
- วันหยุดชดเชย
- นักเรียน ม.1 และ ม.4 พบงานหอพัก ณ หอประชุม 20 ปี รร.จ.ภ.สตูล
ม.1 เวลา 09.00-10.00 น.
ม.4 เวลา 10.30-11.00น.
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 12/2564 เวลา 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์
- นักเรียน ม.5 จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม PCSHSST – REIMEI Language and Culture Exchange
Program (2021) เวลา 15.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting (8,22 ธ.ค. 64)
- วันรัฐธรรมนูญ
- การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ฉบับ Online กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย (11-12 ธ.ค. 64)
- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบ รร.จ.ภ.สตูล
- การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ รร.จ.ภ.สตูล (17-19 ธ.ค. 64)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2564-2565 เวลา 15.00-17.00 ณ เวทีวิทยาศาสตร์ รร.จ.ภ.สตูล
- การอบรมขยายผลองค์ความรูท้ างวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ.
ใน จ.สตูล ครั้งที่ 2/2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ รร.จ.ภ. สตูล (25-26 ธ.ค. 64)
- ม.1-6 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (27-30 ธ.ค. 64)
- กิจกรรม Big Clening Day 2021 สำหรับหอพักนักเรียน เวลา 08.30-12.00 น.

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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