
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ตารางเรียนประจ าสัปดาห์ “ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์” 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 เรียนครั้งที่ 1      28 พฤศจิกายน  2563  
๒       เรียนครั้งที่ 2       19 ธันวาคม  2563  
3       เรียนครั้งที่ ๓        20 กุมภาพันธ์ 256๔  
4       เรียนครั้งที่ ๔        27 กุมภาพันธ์ 256๔  
5       เรียนครั้งที่ ๕        6 มีนาคม 256๔  

๖,๗       เรียนครั้งที่ 6,๗     ๑๓ มีนาคม 256๔ ขยายเวลาเรียนตามตารางสอน 
๘,๙       เรียนครั้งที่ ๘,๙     ๒๐ มีนาคม 256๔ ขยายเวลาเรียนตามตารางสอน 
๑๐       เรียนครั้งที่ ๑๐      ๒๗ มีนาคม 256๔ สอบ Post test 

 
หมายเหตุ  1).  ตารางการเรียนค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
              2).  การแต่งกายสวมใส่ชุดไปรเวท (สุภาพ) ไม่สวมรองเท้าแตะ พร้อมทั้งสวมป้ายคล้องคอทุกครั้งตลอดการเข้าค่าย 
     3).  เริ่มเรียนในคาบแรกตั้งแต่เวลา 08.20 น. ถึงคาบสุดท้ายเวลา 13.20 น. โดยนกัเรียนต้องมาก่อนเวลา 08.20 น. เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ/ยกเว้น 
           สัปดาห์ที่ ๖,๗,๘ และ๙ คาบแรกเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๒๐ น.ถึงคาบสุดท้ายเวลา ๑๕.๔๐ น. 
     4).  โรงเรียนมีร้านค้าจ าหน่ายอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 
     ๕).  สวมแมสและพกสเปรย์,เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 
     ๖).  ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว “ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์” ได้ที่เพจค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ 
                    หรือตดิต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 087-7008794 ครูอรวรรณ,  087-3826985 ครูอนิวรรต และ 088-4430084 ครูสุพาสนา 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

ตารางสอนประจ าสัปดาห์ “ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์”(ส าหรับสัปดาห์ที่ ๓,๔,๕ และ๑๐) 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
คาบ คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 
เวลา 08.20น. -09.๑0 น. 09.๑0น.-1๐.๐0น. 1๐.๐0น.-1๐.๕0น. 10.50น.-11.40น. 11.40น.-12.30น. 12.30น.-13.20น. 

 
กลุ่มที่ 1 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ ์ กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

 
พัก 

ภาษาอังกฤษ 
(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

 
กลุ่มที่ 2 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

 
พัก 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 
 

กลุ่มที่ 3 
วิทยาศาสตร์ 

(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท ์

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

 
พัก 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 
 

กลุ่มที่ 4 
ภาษาอังกฤษ 

(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท์) 
(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

 
พัก 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

ตารางสอนประจ าสัปดาห์ “ค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์”(ส าหรับสัปดาห์ที่ ๖,๗,๘ และ๙) 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
คาบ คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 
เวลา 08.20น. -09.๔0 น. 09.๔0น.-1๑.๐0น. 1๑.๐0น.-11.40น. 1๑.๔0น.-1๓.๐0น. 1๓.๐0น.-1๔.๒0น. 1๔.๒0น.-1๕.๔0น. 

 
กลุ่มที่ 1 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

 
พัก 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๕๐๘) 

 
กลุ่มที่ 2 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

 
พัก 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท์) 

(ห้องคอมฯ๒๕๑๐) 
 

กลุ่มที่ 3 
วิทยาศาสตร์ 

(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท ์

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

 
พัก 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๗) 
 

กลุ่มที่ 4 
ภาษาอังกฤษ 

(ครวูรรธนันท์  กิตติคุณานนท์) 
(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

ภาษาไทย 
(ครูชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

 
พัก 

คณิตศาสตร ์
(ครูชนากาญจน์  ธรฤทธิ)์ 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูจินตนา  แก้วพวง) 
(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 

สังคมศึกษาฯ 
(ครูณัฐพงษ์  กรุมรมัย์) 

(ห้องคอมฯ๒๒๐๙) 
 
 
 


