
หนา้ที ่1

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
สัปดาห์ที ่1

29 ม.ิย. - 5 ก.ค.63
พ.1 ก.ค.63  - เปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่2

6 ก.ค-12 ก.ค.63
จ.6ก.ค.63  - หยดุวนัเขา้พรรษา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ7ก.ค.63  - หยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์ที ่3
13 ก.ค-19 ก.ค.63
จ.13-16ก.ค.63  - นกัเรียนกลุ่ม A เรียนซ่อมเสริม และสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 ครูประจ าวิชา 

    ภาคเรียนท่ี 2/2562
จ.13ก.ค.-9 ต.ค.63  - เรียนเสริมศกัยภาพวิชาการ นกัเรียน หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต
จ.13ก.ค.-16 ต.ค.63  - เรียนเสริมศกัยภาพวิชาการ นกัเรียน หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต

   แบบออนไลน์ (โดยวิทยากรภายนอก) 
พ.15ก.ค 63  - ประเมินภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    จากหน่วยงานตน้สังกดั สพม.2
 - นศท. ชั้นปีท่ี 2-3 รายงานตวัเขา้ฝึกวิชาทหารประจ าปีการศึกษา 2563 กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร

สัปดาห์ที ่4
20 ก.ค-26 ก.ค.63
จ.20-23 ก.ค.63  - นกัเรียนกลุ่ม B เรียนซ่อมเสริม และสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 ครูประจ าวิชา

    ภาคเรียนท่ี 2/2562
ศ.24ก.ค.63  - ครูประจ าวิชาส่งผลสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 กบัหวัหนา้กลุ่มสาระฯ ครูประจ าวิชา,หวัหนา้กลุ่มสาระฯ

    ภาคเรียนท่ี 2/2562
สัปดาห์ที ่5

27 ก.ค-2 ส.ค.63
จ.27ก.ค.63   - วนัหยดุพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (วนัหยดุราชการ) ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
อ.28ก.ค.63   - หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

     ทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั
พ.29ก.ค.63   - ประกาศผลสอบแกต้วัคร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2562 วิชาการ,งานวดัผล

ขอ้มูล ณวนัท่ี 13 ส.ค.2563
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้
ปฏิทินปฏิบติังาน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563

เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563   วนัพธุท่ี 1 กรกฏาคม 2563



หนา้ที ่2

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณวนัท่ี 13 ส.ค.2563

ส.1ส.ค.63  - นกัเรียน ม.4 สมคัรและทดสอบร่างกายเพ่ือเขา้เป็น นศท. กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร
    ประจ าการศึกษา 2564

สัปดาห์ที ่6
3 ส.ค.-9 ส.ค.63
จ.3-6ส.ค.63  -  นกัเรียนกลุ่ม B เรียนซ่อมเสริม และสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 ครูประจ าวิชา

     ภาคเรียนท่ี 2/2562
จ.3-30 ส.ค. 63  - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางภาษาองักฤษ(ภายใน) กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
พ.5ส.ค.63  - นกัเรียน ม.1-ม.6 สอบ"ความสามารถในการอ่านและเขียน" (กลุ่มB) วิชาการ,งานวดัผล,คุณครูทุกท่าน
อา 9 ส.ค.63  - English Placement test ( CU-TEP) นกัเรียน ม.4-ม.6 โครงการ EP

   นกัเรียนโครงการ EP ณ ศูนยท์ดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
สัปดาห์ที ่7

10 ส.ค.-16 ส.ค.63
จ.10ส.ค.63  - กิจกรรมท าบุญเน่ืองในวนัสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 28 ปี ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา่
จ.10-14 ส.ค. 63  - นกัเรียนกลุ่ม A เรียนซ่อมเสริม และสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 ครูประจ าวิชา

    ภาคเรียนท่ี 2/2562
อ.11ส.ค.63  - กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ กลุ่มบริหารงานบุคคล

    พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง
พ.12 ส.ค. 63  - หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน

    พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง
พฤ.13 ส.ค. 63  - นกัเรียน ม.1-ม.6 สอบ"ความสามารถในการอ่านและเขียน" (กลุ่มA) วิชาการ,งานวดัผล,คุณครูทุกท่าน
ส.15 ส.ค.63  - นกัเรียนหญิง สมคัรและทดสอบร่างกายเพ่ือเขา้เรียนวิชาทหาร กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร
สัปดาห์ที ่8

17 ส.ค.-23 ส.ค.63
จ. 17 ส.ค.63  - ทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เตม็รูปแบบ ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
จ.17ส.ค. 63  - ครูประจ าวิชาส่งผลสอบแกต้วัคร้ังท่ี 2 กบัหวัหนา้กลุ่มสาระฯ ครูประจ าวิชา,หวัหนา้กลุ่มสาระฯ

    ภาคเรียนท่ี 2/2562
อ.18ส.ค. 63  - ประชุมจดัท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2564 งานนโยบายและแผน

 - กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ (พิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่ง กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
    วิทยาศาสตร์ไทย) และเทคโนโลยี

พ.19 ส.ค. 63  - ประกาศผลสอบแกต้วั คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2562 วิชาการ,งานวดัผล



หนา้ที ่3

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณวนัท่ี 13 ส.ค.2563

สัปดาห์ที ่9
24 ส.ค.-30 ส.ค.63
จ.24-28 ส.ค.63   - สอบกลางภาคเรียนที ่1/2563 นักเรียนระดบัช้ัน ม.1-ม.6 วิชาการ,งานวดัผล
อ.25ส.ค.63  - ปฐมนิเทศนกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีท่ี1,2,3 กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร
สัปดาห์ที ่10

31 ส.ค.-6 ก.ย.63
จ.31-4 ก.ย.63   - กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8 งานคอมพิวเตอร์
อ.1ก.ย.63  - นศท.ทุกชั้นปี เร่ิมท าการฝึก และเรียนวิชาทหาร กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร

พฤ.3ก.ย.-20ต.ค.63  - นกัเรียนท่ีสอบไม่ผ่าน เรียนซ ้าทุกระดบัชั้น ทุกรายวิชา ครูประจ าวิชา,หวัหนา้กลุ่มสาระฯ
อ. 2-4 ก.ย.63  - กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด งานหอ้งสมุด
พฤ.3ก.ย.63  - กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจ าปี (เดิม 4 ก.ย.63) งานอนามยั
สัปดาห์ที ่11

7 ก.ย.-13 ก.ย.63
พ.9 ก.ย.63  - พิธีประดบัเขม็มงกุฏขตัติยราชนารีฯ นกัเรียน ม.4 (เดิม ศ.18ก.ย.63) กลุ่มบริหารงานบุคคล
พฤ.10 ก.ย.63  - กิจกรรมพิธีไหวค้รู (เดิม จ.7ก.ย.63) กลุ่มบริหารงานบุคคล

สัปดาห์ที ่12

14 ก.ย.-20 ก.ย.63
สัปดาห์ที ่13

21 ก.ย.-27 ก.ย.63
ศ.25 ก.ย.63  - กิจกรรมอบรมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น (นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาญ่ีปุ่ น) หอ้งเรียนพิเศษภาษาญ่ีปุ่ น

    คร้ังท่ี 1/2563 ณ หอ้งศูนยภ์าษาญ่ีปุ่ น ชั้น 1
สัปดาห์ที ่14

28 ก.ย.-4 ต.ค.63
จ.28ก.ย.63  - กิจกรรมงานมุทิตาจิตเกษียณอายรุาชการ บริหารงานบุคคล,คุณครูทุกท่าน
พ.30ก.ย.63  - ตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 (เดิมพ.16-17ก.ย.63) งานอนามยั
พฤ.1-2ต.ค.63  - ตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 (เดิม พ.23-24ก.ย.63) งานอนามยั
สัปดาห์ที ่15

5 ต.ค.-11 ต.ค.63
ช่วงสัปดาห์ท่ี 15  - กิจกรรมพฒันาบุคลากรหอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต หอ้งเรียนพิเศษวิทย-์คณิต



หนา้ที ่4

วนั-เดือน-ปี รายการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบ หมายเหตุ
ขอ้มูล ณวนัท่ี 13 ส.ค.2563

สัปดาห์ที ่16
12ต.ค.-18 ต.ค.63

อ .13ต.ค.63  - หยดุวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พฤ.15 ต.ค.63  - พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกกลุ่มบริหาร,งานแนะแนว
สัปดาห์ที ่17

19 ต.ค.-25 ต.ค. 63
ศ. 23 ต.ค. 63  - หยดุวนัปิยมหาราช ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่18

26 ต.ค.-1 พ.ย. 63
จ.26-30 ต.ค. 63  - สอบปลายภาคเรียนที ่1/2563 นักเรียนระดบัช้ัน ม.1-ม.6 วิชาการ,งานวดัผล

สัปดาห์ที ่19
2 พ.ย.- 8 พ.ย.63

สัปดาห์ที ่20
9 พ.ย.- 15 พ.ย.63

ส.14-30 พ.ย.63  - ปิดภาคเรียนท่ี 1/2563 ทุกกลุ่มบริหาร,คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ที ่21

16 พ.ย.- 22 พ.ย.63

จ.16-20 พ.ย.63  - กิจกรรมอบรมทกัษะภาษาองักฤษนกัเรียนโครงการ EP ระดบัชั้น ม.5 โครงการ EP
    ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สัปดาห์ที ่22
23 พ.ย.- 29 พ.ย.63

จ.23-25 พ.ย.63  - English Camp นกัเรียนโครงการ EP ระดบัชั้น ม.1-ม.3 โครงการ EP

 * หมายเหตุ อาจมีการแปล่ียนแปลงวนัเวลาไดต้ามความเหมาะสม งานนโยบายและแผน


