
                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายชนิตร์นันท์ มหาครุธ  ใจอ่อน
        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101

อังคาร ม.2/9 กลุ่ม 1 ม.2/1 กลุ่ม 2 ม.2/5 กลุ่ม 1 ม.2/5 กลุ่ม 2 ม.2/6 กลุ่ม 2 ม.2/4 กลุ่ม 1

4603 1506 1513 1514 1408 1511

พุธ

ท22101

พฤหัสบดี ม.2/1-ม.2/12

Online

ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101

ศุกร์ ม.2/1 ม.2/6 กลุ่ม 1 ม.2/4 กลุ่ม 2 ม.2/9 ม.2/9 กลุ่ม 2

4101 1407 1512 4603 4604

ท22101 ท22101 ท22101 ท22101

เสาร์ ม.2/4 ม.2/1 กลุ่ม 1 ม.2/6 ม.2/5

2501 1505 1502 2701

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายศตวรรษ เลียมไธสง

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท33201 ท33101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท33201 ท33101 ท33201 ท33201

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์ ม.6/7 กลุ่ม1 ม.6/8 กลุ่ม1 ม.6/6 กลุ่ม1 ม.6/3 กลุ่ม1 ม.6/9 กลุ่ม2 ม.6/10 กลุ่ม1

1314 1213 1312 1306 1208 4303

ท33101 ท22101 ท22101

อังคาร ม.6/1-ม.6/12 ม.2/11 กลุ่ม 1 ม.2/11 กลุ่ม 2

Online 4503 4504

ท33101 ท33101 ท33201 ท33201

พุธ ม.6/5 กลุ่ม2 ม.6/3 กลุ่ม2 ม.6/6 กลุ่ม2 ม.6/9 กลุ่ม1

1311 1307 1313 1209

ท33101 ท33201 ท33101 ท33101

พฤหัสบดี ม.6/8 กลุ่ม2 ม.6/7 กลุ่ม2 ม.6/5 กลุ่ม1 ม.6/11 กลุ่ม 1

1210 1214 1310 4202

ท33201 ท22101

ศุกร์ ม.6/5-ม.6/10 ม.2/11

Online 4503

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท33101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท33101 ท33101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท33202

จันทร์ ม.6/11 กลุ่ม 2 ม.6/2 กลุ่ม 1 ม.6/9 กลุ่ม 1 ม.6/3

4203 1304 1209 ห้องโสตฯ 2

ท33101

อังคาร ม.6/1-ม.6/12

Online

ท33101 ท33101 ท33101 ท33101 ท33202 ท33202

พุธ ม.6/4 กลุ่ม 2 ม.6/4 กลุ่ม 1 ม.6/10 กลุ่ม 2 ม.6/9 กลุ่ม 2 ม.6/12 กลุ่ม 2ม.6/12 กลุ่ม 1

1309 1318 4304 1208 1205 1204

ท33101 ท33101 ท33202 ท33202 ท33101

พฤหัสบดี ม.6/2 กลุ่ม 2 ม.6/10 กลุ่ม 1 ม.6/8 ม.6/1 ม.6/11 กลุ่ม 1

1305 4303 ห้องโสตฯ 2 ห้องโสตฯ 2 4202

ท33202

ศุกร์ ม.6/1-ม.6/12

Online

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายอนุชิต  โพธิวงค์

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท31101 ท31101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท31101 ท31101 ท31101 ท31101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท31101

จันทร์ ม.4/4 กลุ่ม 1 ม.4/12 กลุ่ม 1 ม.4/7 กลุ่ม 1 ม.4/8 กลุ่ม 2 ม.4/8 กลุ่ม 1 ม.4/12 กลุ่ม 2 ม.4/2 กลุ่ม 1

1712 4603 1611 1608 1609 4604 1708

ท31201

อังคาร ม.4/5-ม.4/11

Online

ท31101 ท31101 ท31201 ท31101

พุธ ม.4/6 กลุ่ม 2 ม.4/10 ม.4/11 กลุ่ม 2 ม.4/4 กลุ่ม 2

1612 4504 4602 1713

ท31101 ท31101 ท31101 ท31201

พฤหัสบดี ม.4/7 กลุ่ม 2 ม.4/2 กลุ่ม 2 ม.4/6 กลุ่ม 1 ม.4/11 กลุ่ม 1

1610 1709 1613 4601

ท31101

ศุกร์ ม.4/1-ม.4/12

Online

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางเดือนเต็ม  ลิมปตานนท์

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท31101 ท31101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท31101 ท31101 ท31101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท31101 ท31101

จันทร์ ม.4/5 กลุ่ม 2 ม.4/13 กลุ่ม 1 ม.4/13 กลุ่ม 2 ม.4/14 กลุ่ม2 ม.4/3 กลุ่ม 1 ม.4/9 กลุ่ม 2 ม.4/14 กลุ่ม 1

1614 4701 4702 4704 1710 1602 4703

อังคาร

ท31101 ท31101 ท31101

พุธ ม.4/3 กลุ่ม 2 ม.4/9 กลุ่ม 1 ม.4/1 กลุ่ม 2

1711 1607 1707

ท31101 ท23205 ท31101 ท31101 ท31101

พฤหัสบดี ม.4/5 กลุ่ม 1 ม.3/1-ม.3/12 ม.4/1 กลุ่ม 1 ม.4/11 กลุ่ม 1ม.4/11 กลุ่ม 2

1714 Online 1706 4601 4602

ท31101 ท23205

ศุกร์ ม.4/1-ม.4/14 ม.3/2 

Online 1502

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท32101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท32101 ท32101 ท32101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท32101

จันทร์ ม.5/2 กลุ่ม 1 ม.5/13 กลุ่ม 1 ม.5/7 กลุ่ม 2 ม.5/13 กลุ่ม 2 ม.5/14 กลุ่ม 2

1505 4402 1408 4403 4302

ท23205 ท23205

อังคาร ม.3/5 ม.3/11 

2501 4202

ท32101 ท32101 ท32101 ท32101 ท32101

พุธ ม.5/1 กลุ่ม 1 ม.5/1 กลุ่ม 2 ม.5/7 กลุ่ม 1 ม.5/14 กลุ่ม 1 ม.5/12

1604 1605 1407 4301 4401

ท32101 ท23205

พฤหัสบดี ม.5/2 กลุ่ม 2 ม.3/1-ม.3/12

1505 Online

ท32101

ศุกร์ ม.5/1-ม.5/14

Online

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางกัลยา  ทับทิมเทศ

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท32101 ท32101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท32101 ท32101 ท32101 ท32101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์ ม.5/4 กลุ่ม 2 ม.5/10 ม.5/8 กลุ่ม 2 ม.5/9 กลุ่ม 2 ม.5/9 กลุ่ม 1 ม.5/5 กลุ่ม 1

1510 4503 1410 1412 1411 1511

อังคาร

ท32101 ท32101 ท32101 ท32101 ท32101 ท32101

พุธ ม.5/3 กลุ่ม 2 ม.5/8 กลุ่ม 1 ม.5/5 กลุ่ม 2 ม.5/3 กลุ่ม 1 ม.5/6 กลุ่ม 2 ม.5/11 กลุ่ม 2

1508 1409 1512 1507 1514 4502

ท32101 ท32101 ท32101

พฤหัสบดี ม.5/6 กลุ่ม 1 ม.5/4 กลุ่ม 1 ม.5/11 กลุ่ม 1

1513 1509 4501

ท32101

ศุกร์ ม.5/1-ม.5/14

Online

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุภาลักษมี  จันทุมมา

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101

อังคาร ม.1/1 กลุ่ม 1 ม.1/1 กลุ่ม 2 ม.1/3 กลุ่ม 1 ม.1/7 กลุ่ม 1 ม.1/7 กลุ่ม 2 ม.1/3 กลุ่ม 2 ม.1/12 กลุ่ม 2

1706 1707 1710 1611 1612 1711 4602

ท21101 ท23205

พุธ ม.1/1-ม.1/12 ม.3/1-ม.3/12

Online Online

พฤหัสบดี

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท23205

ศุกร์ ม.1/12 กลุ่ม 1 ม.1/11 กลุ่ม 1 ม.1/1 กลุ่ม 1 ม.1/1 กลุ่ม 2 ม.3/3 

4601 1704 1706 1707 ห้องโสตฯ2

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101

เสาร์ ม.1/12 กลุ่ม 1 ม.1/3 กลุ่ม 1 ม.1/7 ม.1/3 กลุ่ม 2 ม.1/12 กลุ่ม 2ม.1/11 กลุ่ม 1 ม.1/11 กลุ่ม 2

4601 1710 2701 1711 4602 1704 1705

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสุภัทรา  อิ่มอ่ำ

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ท23101

อังคาร ม.3/4กลุ่ม2 ม.3/6กลุ่ม2 ม.3/9 ม.3/2 ม.3/11 กลุ่ม2 ม.3/2กลุ่ม2

1309 1313 4301 4102 4201 1305

พุธ

ท23101

พฤหัสบดี ม.3/1-ม.3/12

Online

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101

ศุกร์ ม.3/4,3/6 ม.3/2กลุ่ม1 ม.3/9 กลุ่ม2 ม.3/11 กลุ่ม1

หอประชุม 1304 4302 4202

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101

เสาร์ ม.3/11 ม.3/6กลุ่ม1 ม.3/4กลุ่ม1 ม.3/9 กลุ่ม1

4202 1312 1308 4301

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจุรีรัตน์   ปูพบุญ

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101

อังคาร ม.2/8 กลุ่ม 1 ม.2/2 กลุ่ม 1 ม.2/3 กลุ่ม 1 ม.2/10 กลุ่ม 1 ม.2/10 กลุ่ม 2 ม.2/7 กลุ่ม 1

1411 1507 1509 4501 4502 1409

พุธ

ท22101

พฤหัสบดี ม.2/1-ม.2/12

Online

ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101

ศุกร์ ม.2/12 ม.2/2 กลุ่ม 2 ม.2/3 กลุ่ม 2 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/2

4401 1508 1510 ห้องโสตฯ 2 1502 ห้องโสตฯ 2

ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101 ท22101

เสาร์ ม.2/10 กลุ่ม 1 ม.2/12 ม.2/7 กลุ่ม 2 ม.2/3 ม.2/8 กลุ่ม 2 ม.2/10 กลุ่ม 2

4501 4401 1410 ห้องโสตฯ 2 1412 4502

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายอนิวรรต จันทร์เทพ

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท33101 ท33202

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท33202 ท33101 ท33202

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท33101

จันทร์ ม.6/7 กลุ่ม 2 ม.6/11 กลุ่ม 1 ม.6/11 กลุ่ม 2 ม.6/6 กลุ่ม 2 ม.6/2 ม.6/12 กลุ่ม 2

1214 4202 4203 1313 ห้องโสตฯ 2 1205

ท32101

อังคาร ม.6/1-ม.6/12

Online

ท33202 ท33202 ท33202 ท33202 ท33202 ท33101

พุธ ม.6/9 กลุ่ม 1 ม.6/9 กลุ่ม 2 ม.6/5 ม.6/7 กลุ่ม 2 ม.6/7 กลุ่ม 1 ม.6/12 กลุ่ม 1

1209 1208 ห้องโสตฯ 2 1214 1314 1204

ท33101 ท33101 ท33101 ท33202

พฤหัสบดี ม.6/6 กลุ่ม 1 ม.6/1 ม.6/7 กลุ่ม 1 ม.6/4

1312 ห้องโสตฯ 2 1314 ห้องโสตฯ 2

ท33202

ศุกร์ ม.6/1-ม.6/12

Online

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัชพงศ์

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท32201 ท32201

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท32201 ท32201 ท32201

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท32201

จันทร์ ม.5/7 กลุ่ม 1 ม.5/11 กลุ่ม 2 ม.5/7 กลุ่ม 2 ม.5/8 ม.5/9 กลุ่ม 2 ม.5/11 กลุ่ม 1

1407 4502 1408 4102 1412 4501

อังคาร

ท32201 ท33202 ท32201 ท32201

พุธ ม.5/6 กลุ่ม 2 ม.6/6 กลุ่ม 1 ม.5/5 กลุ่ม 1 ม.5/9 กลุ่ม 1

1514 1312 1511 1411

ท33202 ท33202 ท32201 ท33202 ท32201 ท32201

พฤหัสบดี ม.6/10 กลุ่ม 1ม.6/10 กลุ่ม 2 ม.5/6 กลุ่ม 1 ม.6/6 กลุ่ม 2 ม.5/10 ม.5/5 กลุ่ม 2

4303 4304 1513 1313 4503 1512

ท33202 ท32201

ศุกร์ ม.6/1-ม.6/12 ม.5/5-ม.5/11

Online Online

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอรสินี ทองแรง

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท31201 ท31201

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ท31201 ท31201 ท31201

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ท31201

จันทร์ ม.4/7 กลุ่ม 2 ม.4/5 กลุ่ม 2 ม.4/6 กลุ่ม 1 ม.4/9 กลุ่ม 1 ม.4/7 กลุ่ม 1 ม.4/9 กลุ่ม 2

1610 1614 1613 1607 1611 1602

ท21101 ท21101 ท31201

อังคาร ม.1/4 กลุ่ม 1 ม.1/4 กลุ่ม 2 ม.4/5-ม.4/11

1712 1713 Online

ท21101 ท31201 ท31201

พุธ ม.1/1-ม.1/12 ม.4/8 กลุ่ม 2 ม.4/8 กลุ่ม 1

Online 1608 1609

ท31201 ท31201 ท31201

พฤหัสบดี ม.4/6 กลุ่ม 2 ม.4/5 กลุ่ม 1 ม.4/10 

1612 1714 4504

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101

ศุกร์ ม.1/5 ม.1/5 กลุ่ม 2 ม.1/5 กลุ่ม 1 ม.1/4 กลุ่ม 1 ม.1/4 กลุ่ม 2

2501 1608 1607 1712 1713

เสาร์

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาววาสนา โชติวุฒิพัฒนา

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท23205 ท23205 ท23101 ท23101 ท23205 ท23205

อังคาร ม.3/6 กลุ่ม1 ม.3/8 กลุ่ม1 ม.3/1กลุ่ม2 ม.3/7 ม.3/7 ม.3/10

1312 1213 1414 4101 ห้องโสตฯ2 4303

พุธ

ท23205 ท23101

พฤหัสบดี ม.3/1-ม.3/12 ม.3/1-ม.3/12

Online Online

ท23205 ท23205 ท23101 ท23101 ท23101 ท23205 ท23101

ศุกร์ ม.3/1 ม.3/8 กลุ่ม2 ม.3/1กลุ่ม1 ม.3/7กลุ่ม2 ม.3/12กลุ่ม1 ม.3/9 กลุ่ม2 ม.3/12

ห้องโสตฯ2 1214 1413 1209 1204 4302 1204

ท23205 ท23205 ท23205 ท23101 ท23101 ท23205 ท23101

เสาร์ ม.3/12 ม.3/9 กลุ่ม1 ม.3/6 กลุ่ม2 ม.3/1 ม.3/7กลุ่ม1 ม.3/4 ม.3/12กลุ่ม2

1204 4301 1313 4101 1208 ห้องโสตฯ2 1205

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายวัฒพล    กางไธสง

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ท23101

อังคาร ม.3/8กลุ่ม1 ม.3/3 ม.3/5 ม.3/5กลุ่ม1 ม.3/8กลุ่ม2

1213 หอประชุม 4101 1310 1214

พุธ

ท33201 ท33201 ท33201 ท33201 ท23101

พฤหัสบดี ม.6/8 กลุ่ม 1 ม.6/5 กลุ่ม 2 ม.6/5 กลุ่ม 1 ม.6/8 กลุ่ม 2 ม.3/1-ม.3/12

1213 1311 1310 1210 Online

ท23101 ท23101 ท33201 ท23101 ท23101 ท23101

ศุกร์ ม.3/10 ม.3/3กลุ่ม2 ม.6/5-ม.6/10 ม.3/5กลุ่ม2 ม.3/8 ม.3/8กลุ่ม1

4303 1307 Online 1311 4101 4101

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101

เสาร์ ม.3/5กลุ่ม1 ม.3/3กลุ่ม1 ม.3/10  กลุ่ม1 ม.3/10  กลุ่ม2

1310 1306 4303 4304

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนาตยา มียศ

        เวลา คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10

วัน 07.40-08.30 08.30-09.20 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.20 -15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

จันทร์

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101

อังคาร ม.1/2 กลุ่ม 1 ม.1/8 กลุ่ม 2 ม.1/6 ม.1/10 ม.1/6 กลุ่่ม1

1708 1614 1502 4703 1609

ท21101

พุธ ม.1/1-ม.1/12

Online

พฤหัสบดี

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101 ท21101

ศุกร์ ม.1/9 ม.1/8 กลุ่ม 1 ม.1/2 กลุ่ม 2 ม.1/6 กลุ่่ม2 ม.1/10 กลุ่ม 1

4701 1613 1709 1610 4703

ท21101 ท21101 ท21101 ท21101

เสาร์ ม.1/2 ม.1/8 กลุ่ม 1 ม.1/8 กลุ่ม 2 ม.1/9

2701 1614 1614 4701

ลงชื่อ......................................................................

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


