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รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนาอาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ส.ค. 65)
- 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 (1-31 ส.ค. 65)
- ม.3 สมัครสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2566 โดยระบบออนไลน์กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1-31 ส.ค. 65)
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (6,20,27, ส.ค. 65)
- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2565 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง
- พิธีวนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 17.00 น. ศาลากลาง จ.สตูล
- ปิดหอพักกลางเดือนสิงหาคม 2565 (12-14 ส.ค.65)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.4/1 (ร.ร.จ.ภ.สตูล) (12-13 ส.ค. 65)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.5/1 (ร.ร.สตรีทุ่งสง) (12-13 ส.ค. 65)
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้ ม.6/1 (ร.ร.บูรณะรำลึก) (12-13 ส.ค. 65)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เวลา 15.20-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- TAI Festival 2022 (Thai,ASE and International Festival) เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1-6 ฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ในรูปแบบออนไลน์ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 08.30-13.00 น.
“PCSHSST Excellence Awards Day 2022” มอบรางวัลแห่งความดีแก่นักเรียน ผ่านระบบออนไลน์
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- การนำเสนอโครงงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (นักเรียน ม.6) (The 2hd Science
Symposium Fair 2022) (26-28 ส.ค. 65) ระดับภูมิภาค ณ ร.ร.จ.ภ.นครศรีธรรมราช
- ม.1-6 สอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1,ม.4 ทุกคน ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 06.00-18.00 น. ณ มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
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