
 ม.1/1
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ค21101 ว21181 อ21101 ว21101 ว21101 ค20201 I20201 I20201
ครูฐาปกรณ์ ครูบุญฑริกา ครูเครือวรรณ ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย ครูอภิชาติ ครูวรัญญา ครูวรัญญา

322 145 135 246 246 265 331 331
ค20201 ค21101 ท21101 ส21101 ว20209 ว20209 ศ21101 พ21101
ครูอภิชาติ ครูฐาปกรณ์ ครูสุบรรณ ครูศิรินันท์ ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ครูปริญญา ครูสุภาพร

265 322 333 124 246 246 325 สนาม
ท21101 ค21101 อ21101 ส21101 ส21102 ศ21101 กิจกรรม

ครูสุบรรณ ครูฐาปกรณ์ ครูเครือวรรณ ครูศิรินันท์ ครูจิรภัทร ครูปริญญา ยว ลส บพ
333 322 135 124 122 325

ว20201 ว20201 ค21201 ท21101 อ20201 แนะแนว กิจกรรม
ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ครูฐาปกรณ์ ครูสุบรรณ ครูกษิรา ครูนัฐธิชา ชุมนุม

246 246 322 333 322 273
อ20201 ง21101 ค21201 ว21101 อ21101 ส21101 พ21102
ครูกษิรา ครูอุษณี ครูฐาปกรณ์ ครูศักด์ิชัย ครูเครือวรรณ ครูศิรินันท์ ครูสุภาพร

322 คหกรรม 322 246 135 124 สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



 ม.1/2
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ว20209/SCI20209 ว20209/SCI20209 ค21101/MATH20201 ค20207 ส21101 อ20201 ท21101 พ21102
ครูณัฐพงษ์/ครูทิพวรรณ ครูณัฐพงษ์/ครูทิพวรรณ ครูอภิชาติ/ครูอังศุมาลิน ครูอังศุมาลิน ครูศิรินันท์ ครูกษิรา ครูสุบรรณ ครูสุภาพร

246/242 246/242 265/261 261 124 322 333 สนาม
ค21101 ค20207 ว21181 ท21101 อ21101 ศ21101 I20201 I20201

ครูฐาปกรณ์ ครูอังศุมาลิน ครูบุญฑริกา ครูสุบรรณ ครูเครือวรรณ ครูปริญญา ครูอังศุมาลิน ครูอังศุมาลิน
322 261 145 333 135 325 261 261

ค21101/MATH20201 อ21101 ส21101 พ21101 ว21101 ว21101 กิจกรรม
ครูอภิชาติ/ครูอังศุมาลิน ครูเครือวรรณ ครูศิรินันท์ ครูสุภาพร ครูยุพา ครูยุพา ยว ลส บพ

265/261 135 124 สนาม 236 236
ค21101 ว21101 อ21101 อ20201 ศ21101 ท21101 กิจกรรม

ครูฐาปกรณ์ ครูยุพา ครูเครือวรรณ ครูกษิรา ครูปริญญา ครูสุบรรณ ชุมนุม
322 236 135 322 325 333

ส21101 ส21102 ง21101 ค21101 ว20201 ว20201 แนะแนว
ครูศิรินันท์ ครูจิรภัทร ครูอุษณี ครูฐาปกรณ์ ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ครูนัฐธิชา

124 122 คหกรรม 322 246 246 273

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/3
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

แนะแนว อ21101 ง21101 ศ21101 อ20201 I20201 I20201
ครูนัฐธิชา ครูเครือวรรณ ครูอุษณี ครูปริญญา ครูกษิรา ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย

273 135 คหกรรม 325 322 246 246
อ21101 ว21181 ส21101 อ20201 ท21101 พ21102

ครูเครือวรรณ ครูบุญฑริกา ครูศิรินันท์ ครูกษิรา ครูสุบรรณ ครูสุภาพร
135 145 124 322 333 สนาม

ส21101 ส21102 ค21101 ท21101 ว20201 ว20201 กิจกรรม
ครูศิรินันท์ ครูจิรภัทร ครูอังศุมาลิน ครูสุบรรณ ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ยว ลส บพ

124 122 261 333 246 246
ส21101 อ21101 ค21101 พ21101 ว21101 ว21101 กิจกรรม

ครูศิรินันท์ ครูเครือวรรณ ครูอังศุมาลิน ครูสุภาพร ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย ชุมนุม
124 135 261 สนาม 246 246

ค21101/ว20209 ค21101/ว20209 ว21101 ค21101 ท21101 ศ21101
ครูอภิชาติ/ครูณัฐพงษ์ ครูอภิชาติ/ครูณัฐพงษ์ ครูศักด์ิชัย ครูอังศุมาลิน ครูสุบรรณ ครูปริญญา

265/246 265/246 246 261 333 325

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/4
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ว21101 ว21101 อ20201 ส21101 ง21101 ท21101 ศ21101
ครูยุพา ครูยุพา ครูกษิรา ครูศิรินันท์ ครูอุษณี ครูสุบรรณ ครูกัลณพงษ์
236 236 322 124 คหกรรม 333 อาคาร ช

ค21101 ว21101 อ21101 พ21102 I20201 I20201
ครูอรพิน ครูยุพา ครูเครือวรรณ ครูสุภาพร ครูทิฆัมพร ครูทิฆัมพร

241 236 135 สนาม 253 253
ว21181 ส21101 ท21101 อ21101 ค21101 ศ21101 กิจกรรม

ครูบุญฑริกา ครูศิรินันท์ ครูสุบรรณ ครูเครือวรรณ ครูอรพิน ครูกัลณพงษ์ ยว ลส บพ
145 124 333 135 241 อาคาร ช

อ20201 ส21102 ท21101 แนะแนว ง20273/ท20213 ง20273ท20213 กิจกรรม
ครูกษิรา ครูจิรภัทร ครูสุบรรณ ครูนัฐธิชา ครูนิคม/ครูวราภรณ์ ครูนิคม/ครูวราภรณ์ ชุมนุม

322 122 333 273 เกษตร/251 เกษตร/251
อ21101 ส21101 ค21101 พ21101 ง20273/ท20207 ง20273/ท20207

ครูเครือวรรณ ครูศิรินันท์ ครูอรพิน ครูสุภาพร ครูนิคม/ครูอัจฉราภรณ์ ครูนิคม/ครูอัจฉราภรณ์
135 124 241 สนาม เกษตร/256 เกษตร/256

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/5
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ท21101 I20201 I20201 อ21101 ส21101 ศ21101 พ21102
ครูสุบรรณ ครูนิรดา ครูนิรดา ครูเครือวรรณ ครูพวงแก้ว ครูกัลณพงษ์ ครูสุภาพร

333 244 244 135 336 อาคาร ช สนาม
ส21101 อ21101 ค21101 ว21101 ว20287 ว20287

ครูพวงแก้ว ครูเครือวรรณ ครูอรพิน ครูศักด์ิชัย ครูบุญฑริกา ครูบุญฑริกา
336 135 241 246 145 145

ว21101 ว21101 อ20201 แนะแนว ว21181 ค21101 กิจกรรม
ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย ครูกษิรา ครูนัฐธิชา ครูบุญฑริกา ครูอรพิน ยว ลส บพ

246 246 322 273 145 241

ท21101 อ20201 ส21101 ส21102 ว20287 ว20287 กิจกรรม
ครูสุบรรณ ครูกษิรา ครูพวงแก้ว ครูจิรภัทร ครูบุญฑริกา ครูบุญฑริกา ชุมนุม

333 322 336 122 145 145
พ21101 อ21101 ท21101 ศ21101 ง21101 ค21101
ครูสุภาพร ครูเครือวรรณ ครูสุบรรณ ครูกัลณพงษ์ ครูอุษณี ครูอรพิน

สนาม 135 333 อาคาร ช คหกรรม 241

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/6
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ส21101 จ20201 ค21101 พ21102 ศ21101 ง21101 ท20209
ครูพวงแก้ว ครูโชครัศม์ิ ครูอรพิน ครูสุภาพร ครูกัลณพงษ์ ครูอุษณี ครูพรนัชชา

336 346 241 สนาม อาคาร ช คหกรรม ห้องสมุด
พ21101 ส21101 อ20201 จ20201 ท21101 แนะแนว ศ21101
ครูสุภาพร ครูพวงแก้ว ครูกษิรา ครูโชครัศม์ิ ครูวราภรณ์ ครูนัฐธิชา ครูกัลณพงษ์

สนาม 336 322 346 251 273 อาคาร ช
ว21101 อ20201 ค21101 ท21101 อ21101 ว20287 กิจกรรม
ครูยุพา ครูกษิรา ครูอรพิน ครูวราภรณ์ ครูเครือวรรณ ครูบุญฑริกา ยว ลส บพ
236 322 241 251 135 145

จ20203 ค21101 ท21101 อ21101 ส21102 ท20209 กิจกรรม
ครูโชครัศม์ิ ครูอรพิน ครูวราภรณ์ ครูเครือวรรณ ครูจิรภัทร ครูพรนัชชา ชุมนุม

346 241 251 135 122 ห้องสมุด
จ20203 ส21101 อ21101 ว21101 ว21101 I20201 I20201

ครูโชครัศม์ิ ครูพวงแก้ว ครูเครือวรรณ ครูยุพา ครูยุพา ครูเรไร ครูเรไร
346 336 135 236 236 231 231

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/7
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ค21101 พ21101 ส21101 ง21101 I20201 I20201 พ20222 พ20222
ครูอรพิน ครูสุภาพร ครูพวงแก้ว ครูละอองฝน ครูกฤษฏา ครูกฤษฏา นายสกลชัย นายสกลชัย

241 สนาม 336 อุตสาหกรรม สนาม สนาม
ว21101 ว21101 อ21101 ค21101 พ21102 ส21101 พ20222 พ20222

ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย ครูอาทิตยา ครูอรพิน ครูสุภาพร ครูพวงแก้ว นายสกลชัย นายสกลชัย
246 246 131 241 สนาม 336 สนาม สนาม

ส21101 ท21101 ว21101 ศ21101 พ20222 พ20222 กิจกรรม
ครูพวงแก้ว ครูวราภรณ์ ครูศักด์ิชัย ครูกัลณพงษ์ นายสกลชัย นายสกลชัย ยว ลส บพ

336 251 246 อาคาร ช สนาม สนาม นายกฤษฏา,นายสกุลชัย

ค21101 ท21101 ศ21101 อ21101 พ20223 พ20223 กิจกรรม แนะแนว
ครูอรพิน ครูวราภรณ์ ครูกัลณพงษ์ ครูอาทิตยา นายสกลชัย นายสกลชัย ชุมนุม นายกฤษฏา 

241 251 อาคาร ช 131 สนาม สนาม นายกฤษฏา,นายสกุลชัย

ส21102 ว21181 อ21101 ท21101 พ20223 พ20223 พ20223 พ20223
ครูจิรภัทร ครูบุญฑริกา ครูอาทิตยา ครูวราภรณ์ นายสกลชัย นายสกลชัย นายสกลชัย นายสกลชัย

122 145 131 251 สนาม สนาม สนาม สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/8
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ส21102 ส21101 ว21181 ท21101 ง21101 พ21101 พ20222 พ20222
ครูจิรภัทร ครูพัชราภรณ์ ครูบุญฑริกา ครูวราภรณ์ ครูละอองฝน ครูสุภาพร นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ 

122 134 145 251 อุตสาหกรรม สนาม สนาม สนาม
ส21101 ส21101 ท21101 อ21101 I20201 I20201 พ20222 พ20222

ครูพัชราภรณ์ ครูพัชราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูอาทิตยา นายกฤษฏา นายกฤษฏา นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ 
134 134 251 131 สนาม สนาม

ค21101 ค21101 ศ21101 อ21101 พ20222 พ20222 กิจกรรม
ครูอรพิน ครูอรพิน ครูกัลณพงษ์ ครูอาทิตยา นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ ยว ลส บพ

241 241 อาคาร ช 131 สนาม สนาม นายกฤษฏา,นายสกุลชัย

ว21101 อ21101 ค21101 ศ21101 พ20223 พ20223 กิจกรรม แนะแนว
ครูยุพา ครูอาทิตยา ครูอรพิน ครูกัลณพงษ์ นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ ชุมนุม นายกฤษฏา 

236 131 241 อาคาร ช สนาม สนาม นายกฤษฏา,นายสกุลชัย

ว21101 ว21101 ท21101 พ20223 พ20223 พ20223 พ20223 พ21102
ครูยุพา ครูยุพา ครูวราภรณ์ นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ ครูสุภาพร
236 236 251 สนาม สนาม สนาม สนาม สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 
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 ม.1/9
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

อ21101 แนะแนว ท21101 ค21101 ศ20207 ศ20207 ศ20207
ครูเครือวรรณ ครูนัฐธิชา ครูวราภรณ์ ครูอรพิน ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ

135 273 251 241 อาคาร ช อาคาร ช อาคาร ช
ท21101 อ20201 ว21101 ส21102 ศ20213 ศ20213 ศ20213

ครูวราภรณ์ ครูกษิรา ครูยุพา ครูจิรภัทร ครูสุดาพร ครูสุดาพร ครูสุดาพร
251 322 236 122 ใต้ถุนอาคาร3 ใต้ถุนอาคาร3 ใต้ถุนอาคาร3

ส21101 I20201 I20201 ว21181 ท21101 ง21101 กิจกรรม
ครูพัชราภรณ์ ครูละอองฝน ครูละอองฝน ครูบุญฑริกา ครูวราภรณ์ ครูอุษณี ยว ลส บพ

134 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 145 251 คหกรรม
อ21101 ส21101 พ21102 ว21101 ว21101 ศ21101 กิจกรรม

ครูเครือวรรณ ครูพัชราภรณ์ ครูสุภาพร ครูยุพา ครูยุพา ครูกัลณพงษ์ ชุมนุม
135 134 สนาม 236 236 อาคาร ช

ส21101 อ20201 พ21101 ค21101 ค21101 อ21101 ศ21101
ครูพัชราภรณ์ ครูกษิรา ครูสุภาพร ครูอรพิน ครูอรพิน ครูเครือวรรณ ครูกัลณพงษ์

134 322 สนาม 241 241 135 อาคาร ช

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 

 

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/1
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ค22101 ว20203 ว20203 ว20283 ว20283 จ20201 ศ22101 ท22101
ครูอภิชาติ ครูร าไพ ครูร าไพ ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูวราวรรณ ครูเจษฎา ครูสุชาดา

265 243 243 146 146 335 อาคาร ช 254
ว21101 ว21101 ค22101 อ20203 ท22101 ศ22101 ง22101 พ22102

ครูวรัญญา ครูวรัญญา ครูอภิชาติ ครูนิตินัย ครูสุชาดา ครูเจษฎา ครูพัชริษา ครูปรีชา
331 331 265 334 254 อาคาร ช 321 สนาม

อ22101 ค20209 ค22101 อ20203 ส22102 ส22101 กิจกรรม แนะแนว
ครูอาทิตยา ครูเสาวลักษณ์ ครูอภิชาติ ครูนิตินัย ครูพัชราภรณ์ ครูอุทัย ยว ลส บพ ครูรัตนารมย์

131 263 265 334 134 133 274
ว20211 ว20211 ค20203 ค20209 อ22101 ส22101 กิจกรรม
ครูศริยา ครูศริยา ครูอภิชาติ ครูเสาวลักษณ์ ครูอาทิตยา ครูอุทัย ชุมนุม

234 234 265 263 131 133
จ20201 อ22101 ค20203 ว21101 ว22181 ส22101 พ22101 ท22101

ครูวราวรรณ ครูอาทิตยา ครูอภิชาติ ครูวรัญญา ครูก่ิงกาญจ์ ครูอุทัย ครูกฤษฎา ครูสุชาดา
335 131 265 331 146 133 132 254

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       

พัก
  1

0.1
0-

10
.20

 น
.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/2
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ว20211 ว20211 อ22101 ค22101 จ20201 ส22101 ท22101 ศ22101
ครูศริยา ครูศริยา ครูอาทิตยา ครูอภิชาติ ครูวราวรรณ ครูอุทัย ครูสุชาดา ครูเจษฎา

234 234 131 265 335 133 254 อาคาร ช
ค20209 ค22101 อ20203 ว20283 ว20283 ง22101 ส22101 แนะแนว
ครูวิมล ครูอภิชาติ ครูนิตินัย ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูพัชริษา ครูอุทัย ครูรัตนารมย์
264 265 334 142 142 321 133 274

ค20209 ค22101 อ22101 ว21101 ว21101 ท22101 กิจกรรม พ22101
ครูวิมล ครูอภิชาติ ครูอาทิตยา ครูร าไพ ครูร าไพ ครูสุชาดา ยว ลส บพ ครูกฤษฎา
264 265 131 243 243 254 132

ว20203 ว20203 จ20201 ค20203 ส22102 อ20203 กิจกรรม
ครูร าไพ ครูร าไพ ครูวราวรรณ ครูอภิชาติ ครูพัชราภรณ์ ครูนิตินัย ชุมนุม

243 243 335 265 134 334
อ22101 ส22101 ว22101 ว22181 ค20203 พ22102 ท22101 ศ22101

ครูอาทิตยา ครูอุทัย ครูร าไพ ครูก่ิงกาญจ์ ครูอภิชาติ ครูปรีชา ครูสุชาดา ครูเจษฎา
131 133 243 146 265 สนาม 254 อาคาร ช

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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ม.2/3
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ท22101 ค22101 จ20201 ส22101 อ22101 ค20203 ง22101 พ22101
ครูพรณัชชา ครูอภิชาติ ครูวราวรรณ ครูอุทัย ครูอาทิตยา ครูฐาปกรณ์ ครูพัชริษา ครูกฤษฎา
ห้องสมุด 265 335 133 131 322 321 132

SCI20211 SCI20211 MATH20203 ส22101 ว22181 ค20203 ท22101 ศ22101
ครูนิรดา/ครูA ครูนิรดา/ครูA ครูอังศุมาลิน/ครูB ครูอุทัย ครูก่ิงกาญจ์ ครูฐาปกรณ์ ครูพรณัชชา ครูเจษฎา

244 244 261 133 146 322 ห้องสมุด อาคาร ช
ว20283 ว20283 ส22102 MATH20203 อ22101 ว22101 กิจกรรม ศ22101
ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูพัชราภรณ์ ครูอังศุมาลิน/ครูB ครูอาทิตยา ครูร าไพ ยว ลส บพ ครูเจษฎา

142 142 134 261 131 243 อาคาร ช
จ20201 ค22101 ส22101 อ20203 ว22101 ว22101 กิจกรรม

ครูวราวรรณ ครูอภิชาติ ครูอุทัย ครูนิตินัย ครูร าไพ ครูร าไพ ชุมนุม
335 265 133 334 243 243

ว20203 ว20203 อ20203 ค22101 อ22101 ท22101 พ22102 แนะแนว
ครูร าไพ ครูร าไพ ครูนิตินัย ครูอภิชาติ ครูอาทิตยา ครูพรณัชชา ครูปรีชา ครูรัตนารมย์

243 243 334 265 131 ห้องสมุด สนาม 274

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/4
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ส22102 อ22101 ว22181 ว22101 อ20203 พ20217 พ20217
ครูพัชราภรณ์ ครูอาทิตยา ครูก่ิงกาญจ์ ครูร าไพ ครูนิตินัย ครูสมาน ครูสมาน

134 131 146 243 334 สนาม สนาม
ส22101 อ22101 ท22101 ว22101 ว22101 ค22101 แนะแนว
ครูอุทัย ครูอาทิตยา ครูสุชาดา ครูร าไพ ครูร าไพ ครูสุปรียา ครูรัตนารมย์
133 131 254 243 243 266 274

พ22101 ส22101 จ20201 ค22101 ง22101 ศ22101 กิจกรรม
ครูกฤษฎา ครูอุทัย ครูวราวรรณ ครูสุปรียา ครูพัชริษา ครูเจษฎา ยว ลส บพ

132 133 335 266 321 อาคาร ช
ท22101 อ20203 ค22101 จ20201 ศ22101 พ22102 กิจกรรม
ครูสุชาดา ครูนิตินัย ครูสุปรียา ครูวราวรรณ ครูเจษฎา ครูปรีชา ชุมนุม

254 334 266 335 อาคาร ช สนาม
ว20283 ว20283 ส22101 อ22101 ท22101 พ20213 พ20213
ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูอุทัย ครูอาทิตยา ครูสุชาดา ครูสมาน ครูสมาน

146 146 133 131 254 สนาม สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/5
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

อ22101 ค22101 ท22101 อ20203 ศ22101 ง22101 พ22102
ครูอาทิตยา ครูสุปรียา ครูสุชาดา ครูนิตินัย ครูเจษฎา ครูพัชริษา ครูปรีชา

131 266 254 334 อาคาร ช 321 สนาม
อ22101 ท22101 ศ22101 จ20201 ว22101 ว22101 ค22101

ครูอาทิตยา ครูสุชาดา ครูเจษฎา ครูวราวรรณ ครูคมสันติ ครูคมสันติ ครูสุปรียา
131 254 อาคาร ช 335 245 245 266

ท22101 อ22101 ค22101 ส22101 ว20283 ว20283 กิจกรรม
ครูสุชาดา ครูอาทิตยา ครูสุปรียา ครูอุทัย ครูศิรินยา ครูศิรินยา ยว ลส บพ

254 131 266 133 146 146
พ22101 ส22101 ว22181 ว22101 พ20224 พ20224 กิจกรรม
ครูกฤษฎา ครูอุทัย ครูก่ิงกาญจ์ ครูคมสันติ ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ชุมนุม

132 133 146 245 สนาม สนาม
ส22101 ส22102 จ20201 อ20203 พ20213 พ20213 แนะแนว
ครูอุทัย ครูพัชราภรณ์ ครูวราวรรณ ครูนิตินัย ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูรัตนารมย์
133 134 335 334 สนาม สนาม 274

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย

ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/6
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

จ20201 ว22181 ส22101 ว22101 ว22101 พ20224 พ20224
ครูวราวรรณ ครูก่ิงกาญจ์ ครูอุทัย ครูคมสันติ ครูคมสันติ ครูสมบูรณ์ ครูสมบูรณ์

335 146 133 245 245 สนาม สนาม
ศ22101 ส22101 จ20201 ท22101 พ22102 พ20213 พ20213
ครูเจษฎา ครูอุทัย ครูวราวรรณ ครูทิฆัมพร ครูปรีชา ครูสมบูรณ์ ครูสมบูรณ์
อาคาร ช 133 335 253 สนาม สนาม สนาม
ส22101 อ20203 พ22101 แนะแนว ท22101 อ22101 กิจกรรม
ครูอุทัย ครูนิตินัย ครูกฤษฎา ครูรัตนารมย์ ครูทิฆัมพร ครูอาทิตยา ยว ลส บพ
133 334 132 274 253 131

ว20283 ว20283 ส22102 ค22101 ค22101 อ22101 กิจกรรม
ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูพัชราภรณ์ ครูสุปรียา ครูสุปรียา ครูอาทิตยา ชุมนุม

145 145 134 266 266 131
ค22101 อ20203 ท22101 ง22101 ว22101 อ22101 ศ22101
ครูสุปรียา ครูนิตินัย ครูทิฆัมพร ครูพัชริษา ครูคมสันติ ครูอาทิตยา ครูเจษฎา

266 334 253 321 245 131 อาคาร ช

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/7
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.

ว22101 ท22101 ศ22101 พ22101 ง22101 ส22101 ค22101 พ22102
ครูคมสันติ ครูสุชาดา ครูกัลณพงษ์ ครูกฤษฎา ครูพัชริษา ครูจิรภัทร ครูสุปรียา ครูปรีชา

245 254 อาคาร ช 132 321 122 266 สนาม
จ20201 อ20203 ส22101 ส22102 อ22101 ศ20209 ศ20209 ศ20209

ครูวราวรรณ ครูนิตินัย ครูจิรภัทร ครูพัชราภรณ์ ครูอาทิตยา ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ
335 334 122 134 131 อาคาร ช อาคาร ช อาคาร ช

ว22101 ว22101 ท22101 จ20201 แนะแนว ส22101 กิจกรรม
ครูคมสันติ ครูคมสันติ ครูสุชาดา ครูวราวรรณ ครูรัตนารมย์ ครูจิรภัทร ยว ลส บพ

245 245 254 335 274 122
อ22101 ว22181 อ20203 ศ20215 ศ20215 ศ20215 กิจกรรม

ครูอาทิตยา ครูก่ิงกาญจน์ ครูนิตินัย ครูสุดาพร ครูสุดาพร ครูสุดาพร ชุมนุม
131 146 334 ใต้ถุนอาคาร3 ใต้ถุนอาคาร3 ใต้ถุนอาคาร3

ท22101 ค22101 ค22101 ว20283 ว20283 ศ22101 อ22101
ครูสุชาดา ครูสุปรียา ครูสุปรียา ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูกัลณพงษ์ ครูอาทิตยา

254 266 266 145 145 อาคาร ช 131

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       

พัก
  1

0.1
0-

10
.20

 น
.

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.2/8
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ส20221 ศ22101 ค22101 อ22101 ส22101 อ20203 พ22101
ครูอุทัย ครูกัลณพงษ์ ครูสุปรียา ครูอาทิตยา ครูจิรภัทร ครูนิตินัย ครูกฤษฎา
133 อาคาร ช 266 131 122 334 132

ท22101 จ20201 แนะแนว ว22181 ส22101 อ22101 พ22102
ครูทิฆัมพร ครูวราวรรณ ครูรัตนารมย์ ครูก่ิงกาญจ์ ครูจิรภัทร ครูอาทิตยา ครูปรีชา

253 335 274 146 122 131 สนาม
ค22101 ง20295 ง20295 ท22101 ว22101 ว22101 กิจกรรม
ครูสุปรียา ครูพัชริษา ครูพัชริษา ครูทิฆัมพร ครูคมสันติ ครูคมสันติ ยว ลส บพ

266 321 321 253 245 245
ส22101 ค22101 อ22101 ส20221 ว20283 ว20283 กิจกรรม
ครูจิรภัทร ครูสุปรียา ครูอาทิตยา ครูอุทัย ครูศิรินยา ครูศิรินยา ชุมนุม

122 266 131 133 146 146
อ20203 ท22101 ศ22101 จ20201 ง22101 ส22102 ว22101
ครูนิตินัย ครูทิฆัมพร ครูกัลณพงษ์ ครูวราวรรณ ครูพัชริษา ครูพัชราภรณ์ ครูคมสันติ

334 253 อาคาร ช 335 321 134 245

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/1
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ว23181 ส23101 ง20276 ง20276 อ23101 ซ่อมเสริม
ครูก่ิงกาญจน์ ครูศิรินันท์ ครูนิคม ครูนิคม ครูจารุภา ครูสุดาพร

146 124 เกษตร เกษตร 342 ใต้ถุนอาคาร3
ค23101 ท23101 ว23101 แนะแนว ส23101 อ20205
ครูศิตา ครูน่ิมนวล ครูเรไร ครูไพรสน ครูศิรินันท์ ครูสุชาดา
262 252 231 141 124 341

พ23101 อ23101 ท23101 ค23101 ว23101 ว23101 กิจกรรม
ครูศิริพงษ์ ครูจารุภา ครูน่ิมนวล ครูศิตา ครูเรไร ครูเรไร ยว ลส บพ

สนาม 342 252 262 231 231
ค23101 ส23101 อ20205 ส23102 ท23101 พ23102 กิจกรรม
ครูศิตา ครูศิรินันท์ ครูสุชาดา ครูพวงแก้ว ครูน่ิมนวล ครูศิริพงษ์ ชุมนุม
262 124 341 336 252 สนาม

อ23101 ง23101 ศ23101 ศ23101 ศ20205 ศ20205
ครูจารุภา ครูละอองฝน ครูปริญญา ครูปริญญา ครูสุดาพร ครูสุดาพร

342 อุตสาหกรรม 325 325 ใต้ถุนอาคาร3 ใต้ถุนอาคาร3

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563  

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/2
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ส23101 ง23101 ศ23101 อ23101 ง20276 ง20276
ครูศิรินันท์ ครูละอองฝน ครูปริญญา ครูจารุภา ครูนิคม ครูนิคม

124 อุตสาหกรรม 325 342 เกษตร เกษตร
ท23101 ค23101 พ20209 พ20209 ว23101 ว23101

ครูน่ิมนวล ครูศิตา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูเรไร ครูเรไร
252 262 สนาม สนาม 231 231

อ20205 ศ23101 ค23101 ท23101 อ23101 ว23181 กิจกรรม
ครูปิยวรรณ ครูปริญญา ครูศิตา ครูน่ิมนวล ครูจารุภา ครูก่ิงกาญจน์ ยว ลส บพ

343 325 262 252 342 146
ท23101 ค23101 อ20205 พ23101 ส23101 ซ่อมเสริม กิจกรรม

ครูน่ิมนวล ครูศิตา ครูปิยวรรณ ครูศิริพงษ์ ครูศิรินันท์ ครูศิรินันท์ ชุมนุม
252 262 343 สนาม 124 124

ส23102 อ23101 ส23101 แนะแนว ว23101 พ23102
ครูพวงแก้ว ครูจารุภา ครูศิรินันท์ ครูไพรสน ครูเรไร ครูศิริพงษ์

336 342 124 141 231 สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/3
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ค23101 อ23101 ท23101 ศ23101 ว23101 ว23101
ครูอังศุมาลิน ครูจารุภา ครูน่ิมนวล ครูปริญญา ครูเรไร ครูเรไร

261 342 252 325 231 231
ส23101 อ20205 ง20276 ง20276 ค23101 ท23101
ครูณัฏฐวี ครูสุชาดา ครูนิคม ครูนิคม ครูอังศุมาลิน ครูน่ิมนวล

123 341 เกษตร เกษตร 261 252
ส23101 ว23181 ส23102 อ23101 แนะแนว พ23101 กิจกรรม
ครูณัฏฐวี ครูก่ิงกาญจน์ ครูพวงแก้ว ครูจารุภา ครูไพรสน ครูศิริพงษ์ ยว ลส บพ

123 146 336 342 141 สนาม
อ23101 ว23101 ท23101 ค23101 ง23101 ศ23101 กิจกรรม
ครูจารุภา ครูเรไร ครูน่ิมนวล ครูอังศุมาลิน ครูละอองฝน ครูปริญญา ชุมนุม

342 231 252 261 อุตสาหกรรม 325
ส23101 พ23102 พ20209 พ20209 อ20205 ซ่อมเสริม
ครูณัฏฐวี ครูศิริพงษ์ ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูสุชาดา ครูเพ็ญนภา

123 สนาม สนาม สนาม 341 142

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/4
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ค23101 ซ่อมเสริม ง23101 อ20205 ท23101 พ23102
ครูศิตา ครูศิตา ครูละอองฝน ครูปิยวรรณ ครูน่ิมนวล ครูศิริพงษ์
262 262 อุตสาหกรรม 343 252 สนาม

อ23101 ศ23101 ท23101 ว23101 อ20205 พ23101
ครูจารุภา ครูปริญญา ครูน่ิมนวล ครูเรไร ครูปิยวรรณ ครูศิริพงษ์

342 325 252 231 343 สนาม
ว23101 ว23101 ว23181 ส23101 ง20276 ง20276 กิจกรรม
ครูเรไร ครูเรไร ครูก่ิงกาญจน์ ครูณัฏฐวี ครูนิคม ครูนิคม ยว ลส บพ
231 231 146 123 เกษตร เกษตร

ศ23101 อ23101 พ20209 พ20209 ส23101 ค23101 กิจกรรม
ครูปริญญา ครูจารุภา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูณัฏฐวี ครูศิตา ชุมนุม

325 342 สนาม สนาม 123 262
ท23101 ค23101 ส23102 อ23101 ส23101 แนะแนว

ครูน่ิมนวล ครูศิตา ครูพวงแก้ว ครูจารุภา ครูณัฏฐวี ครูไพรสน
252 262 336 342 123 141

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/5
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ศ23101 ส23101 ว23101 ว23101 ค23101 ท23101
ครูปริญญา ครูณัฏฐวี ครูวรัญญา ครูวรัญญา ครูศิตา ครูน่ิมนวล

325 123 331 331 262 252
ว23181 ส23101 ค23101 อ23101 ส23102 แนะแนว

ครูก่ิงกาญจ์ ครูณัฏฐวี ครูศิตา ครูจารุภา ครูพวงแก้ว ครูไพรสน
146 123 262 342 336 141

ท23101 ค23101 ง20276 ง20276 ศ23101 อ23101 กิจกรรม
ครูน่ิมนวล ครูศิตา ครูนิคม ครูนิคม ครูปริญญา ครูจารุภา ยว ลส บพ

252 262 เกษตร เกษตร 325 342
อ20205 ท20205 ว23101 ง23101 อ23101 ซ่อมเสริม กิจกรรม
ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูวรัญญา ครูละอองฝน ครูจารุภา ครูสุชาดา ชุมนุม

341 254 331 อุตสาหกรรม 342 254
พ23101 ท20205 ท23101 ส23101 พ23102 อ20205
ครูศิริพงษ์ ครูสุชาดา ครูน่ิมนวล ครูณัฏฐวี ครูศิริพงษ์ ครูสุชาดา

สนาม 254 252 123 สนาม 341

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/6
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ท23101 ค23101 อ23101 ส23102 ส23101 ศ23101
ครูอัจฉราภรณ์ ครูอังศุมาลิน ครูนิตินัย ครูพวงแก้ว ครูณัฏฐวี ครูปริญญา

256 261 334 336 123 325
ท23101 ว23181 ส23101 ค23101 พ23102 อ20205

ครูอัจฉราภรณ์ ครูก่ิงกาญจ์ ครูณัฏฐวี ครูอังศุมาลิน ครูศิริพงษ์ ครูปิยวรรณ
256 146 123 261 สนาม 343

ว23101 ว23101 อ23101 ศ23101 พ23101 ค23101 กิจกรรม
ครูวรัญญา ครูวรัญญา ครูนิตินัย ครูปริญญา ครูศิริพงษ์ ครูอังศุมาลิน ยว ลส บพ

331 331 334 325 สนาม 261
อ23101 ค20205 ว20205 ว20205 ท23101 แนะแนว กิจกรรม
ครูนิตินัย ครูอังศุมาลิน ครูเรไร ครูเรไร ครูอัจฉราภรณ์ ครูไพรสน ชุมนุม

334 261 231 231 256 141
ค20205 ส23101 ง23101 อ20205 ว23101 ซ่อมเสริม

ครูอังศุมาลิน ครูณัฏฐวี ครูละอองฝน ครูปิยวรรณ ครูวรัญญา ครูวรัญญา
261 123 อุตสาหกรรม 343 331 331

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/7
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

ส23101 ว23101 อ20205 ค23101 ท23101 ซ่อมเสริม
ครูณัฏฐวี ครูวรัญญา ครูปิยวรรณ ครูศิตา ครูอัจฉราภรณ์ ครูอัจฉราภรณ์

123 331 343 262 256 256
ส20242 ศ23101 ท23101 ค23101 อ23101 ส23101

ครูศิรินันท์ ครูสุดาพร ครูอัจฉราภรณ์ ครูศิตา ครูนิตินัย ครูณัฏฐวี
124 326 256 262 334 123

อ23101 ส23102 พ23101 ศ23101 ว23101 ว23101 กิจกรรม
ครูนิตินัย ครูพวงแก้ว ครูศิริพงษ์ ครูสุดาพร ครูวรัญญา ครูวรัญญา ยว ลส บพ

334 336 สนาม 326 331 331
ท23101 ส23101 ส20242 อ20205 แนะแนว ง23101 กิจกรรม

ครูอัจฉราภรณ์ ครูณัฏฐวี ครูศิรินันท์ ครูปิยวรรณ ครูไพรสน ครูละอองฝน ชุมนุม
256 123 124 343 141 อุตสาหกรรม

ค23101 ง20276 ง20276 พ23102 อ23101 ว23181
ครูศิตา ครูนิคม ครูนิคม ครูศิริพงษ์ ครูนิตินัย ครูศิรินยา
262 เกษตร เกษตร สนาม 334 142

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

พฤหัสบดี

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563

พัก
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.

จันทร์

ศุกร์

อังคาร

พุธ

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.3/8
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.00น 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น.

อ23101 พ23102 ค23101 ส20242 พ23101 ว23181
ครูจารุภา ครูศิริพงษ์ ครูศิตา ครูณัฏฐวี ครูศิริพงษ์ ครูศิรินยา

342 สนาม 262 124 สนาม 142
ศ23101 อ23101 ว23101 ท23101 ส23101 ค23101
ครูสุดาพร ครูจารุภา ครูวรัญญา ครูอัจฉราภรณ์ ครูณัฏฐวี ครูศิตา

326 342 331 256 123 262
ค23101 ส23101 อ20205 ส23102 ท23101 ส20242 กิจกรรม
ครูศิตา ครูณัฏฐวี ครูสุชาดา ครูพวงแก้ว ครูอัจฉราภรณ์ ครูณัฏฐวี ยว ลส บพ
262 123 341 336 256 124

ส23101 อ20205 ง20276 ง20276 ว23101 ว23101 กิจกรรม
ครูณัฏฐวี ครูสุชาดา ครูนิคม ครูนิคม ครูวรัญญา ครูวรัญญา ชุมนุม

123 341 เกษตร เกษตร 331 331
ศ23101 ท23101 อ23101 ง23101 แนะแนว ซ่อมเสริม
ครูสุดาพร ครูอัจฉราภรณ์ ครูจารุภา ครูละอองฝน ครูไพรสน ครูสุบรรณ

326 256 342 อุตสาหกรรม 141 333

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

พฤหัสบดี

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563
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พุธ

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.


