
                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร

        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

ศ21202 ศ32101

อังคาร ม.1 กลุ่ม 2 ม.5/1-ม.5/14

Online

ศ32101 ศ32101 ศ32101 ศ32101 ศ21202

พุธ ม.5/7 ม.5/6 ม.5/5 ม.5/2 ม.1/1-ม.1/8

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย Online

ศ32101 ศ32101 ศ23102 ศ32101

พฤหัสบดี ม.5/3 ม.5/1 ม.3/7-ม.3/12 ม.5/4

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย Online ห้องดนตรีไทย

ศ23102 ศ23102 ศ23102 ศ23102 ศ23102

ศุกร์ ม.3/7 ม.3/12กลุ่ม1 ม.3/9 กลุ่ม1ม.3/11กลุ่ม1 ม.3/12กลุ่ม2

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย

ศ23102 ศ23102 ศ23102 ศ23102 ศ23102

เสาร์ ม.3/9 กลุ่ม2ม.3/11กลุ่ม2 ม.3/8 ม.3/10กลุ่ม2 ม.3/10กลุ่ม1

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ลานเฉลิมพระเกียรติ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม

        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

ศ32101 ศ32101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ศ32101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ศ32101

จันทร์ ม.5/12 ม.5/14 ม.5/10 ม.5/8

ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีสากล

ศ32213 ศ32101

อังคาร ม.5/9 ม.5/1-ม.5/14

Online Online

ศ33211 ศ33213 ศ31211 ศ31213

พุธ ม.6/9 ม.6/9 ม.4/9 ม.4/9

ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี

ศ32213 ศ31213 ศ31211

พฤหัสบดี ม.5/9 ม.4/9 ม.4/9

ห้องดนตรี Online Online

ศ33213 ศ33211

ศุกร์ ม.6/9 ม.6/9

Online Online

เสาร์

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางณัชนันท์  รุจจนเวท

        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

ศ21102 ศ21202 ศ21202

อังคาร ม.1/11 กลุ่ม 2 ม.1 กลุ่ม 2 ม.1 กลุ่ม 1

1705 2701 2701

ศ21202

พุธ ม.1/1-ม.1/8

Online

ศ22102 ศ21102

พฤหัสบดี ม.2/1-ม.2/5 ม.1/7-ม.1/12

Online Online

ศ21102 ศ21102 ศ21102 ศ22102 ศ22102 ศ21102

ศุกร์ ม.1/8 กลุ่ม 2 ม.1/8 กลุ่ม 1 ม.1/10 กลุ่ม 2 ม.2/2 ม.2/1 ม.1/12 กลุ่ม 2

4704 2501 2501 4602

ศ21102 ศ21102 ศ22102 ศ21102 ศ21102 ศ21102 ศ21102

เสาร์ ม.1/7 กลุ่ม 1 ม.1/7 กลุ่ม 2 ม.2/3 ม.1/9 ม.1/12 กลุ่ม 1 ม.1/10 กลุ่ม 1ม.1/11 กลุ่ม 1

2501 2501 4601 4703 1704

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายประมวล  พ่วงหงษ์

        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

ศ33101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ศ33101 ศ33101 ศ33101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ศ33101

จันทร์ ม.6/7 ม.6/5 ม.6/1 ม.6/11 ม.6/9

อาคารกีฬา อาคารกีฬา อาคารกีฬา อาคารกีฬา อาคารกีฬา

ศ33101 ศ32201 ศ32201

อังคาร ม.6/1-ม.6/9 ม.5/9 ม.5/9

Online Online Online

ศ33101 ศ33101 ศ33205 ศ33101 ศ33101 ศ33101 ศ31201

พุธ ม.6/12 ม.6/6 ม.6/9 ม.6/8 ม.6/4 ม.6/10 ม.4/9

อาคารกีฬา อาคารกีฬา 1208 อาคารกีฬา อาคารกีฬา อาคารกีฬา 1607

ศ32201 ศ33101 ศ33101 ศ33205 ศ31201

พฤหัสบดี ม.5/9 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/9 ม.4/9

1411 อาคารกีฬา อาคารกีฬา Online Online

ศุกร์

เสาร์

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางเมตตา  เรืองวังสรรค์

        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

ศ23103 ศ23103 ศ23103 ศ23103

อังคาร ม.3/2 กลุ่ม2 ม.3/3 กลุ่ม 2 ม.3/4 กลุ่ม 1 ม.3/5 กลุ่ม2

2507 2507 2507  

ศ23203

พุธ ม.3/1-ม.3/7

Online

ศ23103

พฤหัสบดี ม.3/1-ม.3/6

Online

ศ23103 ศ23103 ศ23103 ศ23203 ศ23203

ศุกร์ ม.3/2 กลุ่ม1 ม.3/6 กลุ่ม2 ม.3/5 กลุ่ม1 ม.3 กลุ่ม 1 ม.3 กลุ่ม 2

2507 2507 2507

ศ23103 ศ23103 ศ23103 ศ23103

เสาร์ ม.3/6 กลุ่ม1 ม.3/4 กลุ่ม 2 ม.3/1 ม.3/3 กลุ่ม 1

2507 2507 2507 2507

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน

        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

ศ31101

กิจ
กร

รม
โฮ

มร
ูม 

30
 น

าท
ี

ศ31101 ศ31101 ศ31101

พ
ัก 

20
 น

าท
ี

ศ31101 ศ31101

จันทร์ ม.4/13 ม.4/9 ม.4/6 ม.4/8 ม.4/4 ม.4/11
ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

ศ21203 ศ21203

อังคาร ม.1 กลุ่ม 2 ม.1 กลุ่ม 1

2507 2507

ศ31101 ศ31101 ศ21203

พุธ ม.4/12 ม.4/1 ม.1/1-ม.1/8
ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ Online

ศ31101 ศ31101 ศ31101 ศ31101 ศ31101 ศ31101

พฤหัสบดี ม.4/7 ม.4/5 ม.4/10 ม.4/3 ม.4/2 ม.4/14
ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

ศ31101

ศุกร์ ม.4/1-ม.4/14

Online

เสาร์

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์

        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
ี

ศ32101

จันทร์ ม.5/13
ห้องดนตรีสากล

ศ32211 ศ22102 ศ21205 ศ21205 ศ32101

อังคาร ม.5/9 ม.2/4 ม.1 กลุ่ม 2 ม.1 กลุ่ม 1 ม.5/1-ม.5/14

Online ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี Online

ศ32101 ศ32211 ศ23205 ศ21205

พุธ ม.5/9 ม.5/9 ม.5/9 ม.3/1-ม.3/7
ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรี Online Online

ศ22102 ศ32101

พฤหัสบดี ม.2/1-ม.2/5 ม.5/11

Online ห้องดนตรีสากล

ศ22102 ศ22102 ศ22102 ศ22102 ศ23205 ศ23205

ศุกร์ ม.2/6 กลุ่ม 1 ม.2/6 กลุ่ม 2 ม.2/5 กลุ่ม 1 ม.2/5 กลุ่ม 2 ม.3 กลุ่ม 1 ม.3 กลุ่ม 2

ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี ห้องดนตรี

เสาร์

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวสุพาสนา ศิริเลิศ

        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

ศ22101 ศ22101 ศ22101 ศ22101 ศ22101 ศ22101 ศ22101

อังคาร ม.2/9 กลุ่ม 2 ม.2/11 กลุ่ม 1 ม.2/12 กลุ่ม 1 ม.2/9 กลุ่ม 1 ม.2/7, 2/8 ม.2/10 กลุ่ม 2ม.2/12 กลุ่ม 2

4604 4503 4401 4603 หอประชุม 4502 4402

ศ33201

พุธ ม.6/9

1208

ศ22101 ศ23101 ศ33201

พฤหัสบดี ม.2/7-ม.2/12 ม.3/7-ม.3/12 ม.6/9

Online Online Online

ศ23101 ศ23101 ศ23101 ศ23101 ศ23101 ศ22101 ศ22101

ศุกร์ ม.3/7 ม.3/12กลุ่ม1 ม.3/9 กลุ่ม1ม.3/11กลุ่ม1 ม.3/12กลุ่ม2 ม.2/10 กลุ่ม 1ม.2/11 กลุ่ม 2

ลานเฉลิมพระเกียรติ 1204 4301 4202 1205 4501 4504

ศ23101 ศ23101 ศ23101 ศ23101 ศ23101

เสาร์ ม.3/9 กลุ่ม2ม.3/11กลุ่ม2 ม.3/8 ม.3/10กลุ่ม2 ม.3/10กลุ่ม1

4302 4203 ลานเฉลิมพระเกียรติ 4304 4303

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวอารยา แซ่ล้อ

        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

ศ31203 ศ21101 ศ21101 ศ21101 ศ32205 ศ21101

อังคาร Online ม.1/3 กลุ่ม 1 ม.1/3 กลุ่ม 2 ม.1/5 กลุ่ม 1 ม.5/9 ม.1/2 กลุ่ม 2

1710 1711 1607 Online 1709

ศ31205 ศ32205 ศ33203

พุธ ม.4/9 ม.5/9 ม.6/2-6/3

1607 1411 ห้องโสตฯ 2

ศ21101 ศ32203 ศ31203 ศ31205

พฤหัสบดี ม.2/1-ม.2/6 ม.5/2-ม.5/3 ม.4/2-ม.4/3 ม.4/9

Online 4101 4102 Online

ศ21101 ศ21101 ศ21101 ศ32203

ศุกร์ ม.1/4 กลุ่ม 2 ม.1/4 กลุ่ม 1 ม.1/1 กลุ่ม 1 ม.5/2-ม.5/3

1713 1712 1706 Online

ศ21101 ศ21101 ศ21101

เสาร์ ม.1/6 กลุ่ม 2 ม.1/6 กลุ่ม 1 ม.1/2 กลุ่ม 1

1610 1604 1708

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี



                                              โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปรับปรุงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูนาฏศิลป์ใหม่

        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

ศ22103 ศ22103 ศ21103 ศ22103 ศ22103 ศ22103 ศ22103 ศ22103

อังคาร ม.2/9 กลุ่ม 2 ม.2/11 กลุ่ม 1 ม.1/11 กลุ่ม 2 ม.2/12 กลุ่ม 1 ม.2/9 กลุ่ม 1 ม.2/7, 2/8 ม.2/10 กลุ่ม 2ม.2/12 กลุ่ม 2

4604 4503 1705 4401 4603 หอประชุม 4502 4402

พุธ

ศ22103 ศ21103 ศ22203

พฤหัสบดี ม.2/7-ม.2/12 ม.1/7-ม.1/12 ม.2/1-ม.2/7

Online Online Online

ศ21103 ศ21103 ศ21103 ศ21103 ศ22103 ศ22103

ศุกร์ ม.1/8 กลุ่ม 2 ม.1/8 กลุ่ม 1 ม.1/10 กลุ่ม 2 ม.1/12 กลุ่ม 2 ม.2/10 กลุ่ม 1ม.2/11 กลุ่ม 2

ห้องนาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์ 4704 4602 4501 4504

ศ21103 ศ21103 ศ22203 ศ22203 ศ21103 ศ21103 ศ21103 ศ21103

เสาร์ ม.1/7 กลุ่ม 1 ม.1/7 กลุ่ม 2 ม.2 กลุ่ม 1 ม.2 กลุ่ม 2 ม.1/9 ม.1/12 กลุ่ม 1 ม.1/10 กลุ่ม 1ม.1/11 กลุ่ม 1

ห้องนาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์ 2507 2507 2501 4601 4703 1704

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

(นายไพฑูรย์ จารุสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


