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รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนาอาคารสถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ทุกจุด (1-30 ก.ย. 65)
- การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา ทุกคาบเรียน (1-30 ก.ย. 65)
- นโยบายการจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม (1-30 ก.ย. 65)
- นโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1-6 รายบุคคล (GPA 3.00 ขึ้นไป)
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล
(1-22 ก.ย. 65)
- ป.6 สมัครสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สสวท. (1 ก.ย. – 4 ต.ค. 65)
- ปิดหอพักประจำเดือนสิงหาคม 2565 (2-4 ก.ย. 65)
- คณะกรรมการชุดที่ 1,2,3 ประชุมพิจารณางบประมาณปี 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ..............................
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (2-4 ก.ย. 65)
- การนำเสนอโครงงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับกลุ่มโรงเรียน
(นักเรียน ม.6) (The 2th Science Symposium Fair 2022) (2-3 ก.ย. 65)
- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านการศึกษาต่อและวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.สุราษฎร์ธานี) (3-4 ก.ย. 65)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย) (3-4 ก.ย. 65)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.6/1 (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้) (3-4 ก.ย. 65)
- ประชุมนักเรียน ม.1-6 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- โครงการประเมินและพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) นักเรียน ม.ต้น
เวลา 13.00-16.30 น ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 9/2565 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2565-2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (10,11 ก.ย. 65)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เวลา 15.20-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ปิดหอพักกลางเดือนกันยายน 2565 (17-18 ก.ย. 65)
- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน...............ณ................................................(17-18 ก.ย. 65)
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครัง้ ที่ 2/2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- วันสุดท้ายการส่งชิ้นงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
- นิทรรศการ “เปิดโลกชุมนุม” ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 14.20-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ไทยพุทธ ทำบุญวันสารทไทย

- ม.1-6 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ( 26,28,30 ก.ย. 65)
- ม.1 ทุกคน ร่วม Foreing Language Camp เวลา 08.30-18.00 น. ณ........................................................
- กีฬาสัมพันธ์ชุมชน วันที.่ .......ก.ย. 65 เวลา 16.30-21.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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