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ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วัน เดือน ปี
ส. 1 ส.ค. 63
ส. 1 ส.ค. 63

รายการปฏิบัติงาน
- พัฒนาอาคาร สถานที่ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 ส.ค. 63)
- ป.6 สมัครสอบ ม.1 ห้องวิทย์ภูมิภาค’ 2564 ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สสวท. (1 ส.ค. – 4 ก.ย. 63)

ส.
จ.

1 ส.ค. 63
3 ส.ค. 63

- ม.3 สมัครสอบ ม.4 ห้องวิทย์ภูมภิ าค’ 2563 โดยระบบออนไลน์กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (1-31 ส.ค. 63)
- ม.1-6 เข้าร่วมคลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

จ.
ศ.

3 ส.ค. 63
7 ส.ค. 63

- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแคแสด ร.ร.จ.ภ.สตูล
- TAI Festival 2020 (Thai,ASEN and International Festival) เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี
ร.ร.จ.ภ.สตูล
- สอนเสริมทางวิชาการ ม.1 ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล (8,22 ส.ค. 63)
- พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 17.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลาง จ.สตูล
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 16.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว
- ปิดหอพักกลางเดือนสิงหาคม 2563 (15-16 ส.ค. 63)
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มอ.หาดใหญ่ และ ม.ทักษิณ พัทลุง (18-20 ส.ค. 63)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1,ม.4 ทุกคน ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 06.00-18.00 น. ณ มอ. หาดใหญ่ จ.สงขลา
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563-2564 15.00-17.00 น. ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1/2563
เวลา 08.30-13.00 น.
ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล “PCSHSST Excellence Awards Day 2020” มอบรางวัลแห่งความดี
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และภูมิศาสตร์) จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 15.50-18.30 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร.ร.จ.ภ.สตูล (3-31 ส.ค. 63)

แก่นักเรียน
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1-6 เพื่อติดตามผลการเรียนการสอนและการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว จ.ภ.สตูล
- ม.6/1 จัดโครงการพี่สอนน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ ……………………………
- ม.6/2 จัดโครงการ ICT สัญจรเพื่อน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ ………………………………..
- ม.6/3 จัดโครงการพี่สอนน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ …………………………………………….
- ม.6/4 จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ …………………………………….
- ม.6/5 จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อน้อง เวลา 09.00-15.00 น. ณ …………………………………….
- ม.6/6 จัดโครงการห้องสมุดสัญจรเพื่อน้อง 09.00-15.00 น. ณ ……………………………………………………….
- ปิดหอพักประจำเดือนสิงหาคม 2563 (28-30 ส.ค. 63)
- คณะกรรมการชุดที่ 1,2,3 ประชุมพิจารณางบประมาณปี 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.2-3 (Hub) ...... คน เข้าร่วม English camp 2020 ณ .................................... (............. ส.ค. 63)
- ม.1 ทุกคน ร่วม Foreign Language Camp 06.00-18.00 น. ณ ...................................................... (..........ส.ค. 63)
- ม.1-6 สอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- นร.ม.4 ........ คน ครู ........... คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทวารวดีและอยุธยาศึกษา ณ จ.สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และอยุธยา
(.............. ส.ค. 62)
- กีฬาสัมพันธ์ชุมชน วันที่ .......... ส.ค. 63 เวลา 16.30-21.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.จ.ภ.สตูล

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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