
 ม.4/1
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.00น12.10-13.00 น.13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.
ว31101 ว31101 ว31181 ว31181 ส31101 ค31101 I30201 I30201

ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ ครูศริยา ครูศริยา ครูศุภารมณ์ ครูวิมล ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์
233 233 234 234 125 264 246 246

ว30201 ว30201 ว30281 ว30281 ว30241 ว30241 ค31101 อ30201
ครูกาญจนา ครูกาญจนา ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูทิพวรรณ ครูทิพวรรณ ครูวิมล ครูKen

247 247 142 142 242 242 264 344
ส31102 ค30201 ว30221 ว30221 ท31101 อ31101 กิจกรรม

ครูศุภารมณ์ ครูวิมล ครูนิรดา ครูนิรดา ครูจิระนันท์ ครูกษิรา จิตอาสา
125 264 244 244 255 322

ส31101 ค30201 ว30201 ว30201 อ30201 ว30241 กิจกรรม พ31101
ครูศุภารมณ์ ครูวิมล ครูกาญจนา ครูกาญจนา ครูKen ครูทิพวรรณ ชุมนุม ครูสมบูรณ์

125 264 247 247 344 242 สนาม
ท31101 ค30201 ว30221 อ31101 ว30261 ว30261 แนะแนว ศ31101

ครูจิระนันท์ ครูวิมล ครูนิรดา ครูกษิรา ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูพรณัชชา ครูอิทธิศักด์ิ
255 264 244 322 232 232 ห้องสมุด อาคาร ช

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.4/2
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.

ค31101 อ31101 ว30281 ว30281 ว30201 ว30201 ส31101 พ31101
ครูวิมล ครูกษิรา ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูกาญจนา ครูกาญจนา ครูศุภารมณ์ ครูสมบูรณ์
264 322 142 142 247 247 125 สนาม

ว31181 ว31181 ว31101 ว31101 อ30201 ค31101 ส31101 แนะแนว
ครูศริยา ครูศริยา ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ ครูKen ครูวิมล ครูศุภารมณ์ ครูพรณัชชา

234 234 233 233 344 264 125 ห้องสมุด
I30201 I30201 ว30261 ว30261 ว30241 ว30241 กิจกรรม

ครูสุชาดา ครูสุชาดา ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูทิพวรรณ ครูทิพวรรณ จิตอาสา
341 341 232 232 242 242

ว30221 ว30221 อ31101 ค30201 ว30241 ท31101 กิจกรรม ศ31101
ครูนิรดา ครูนิรดา ครูกษิรา ครูวิมล ครูทิพวรรณ ครูจิระนันท์ ชุมนุม ครูอิทธิศักด์ิ

244 244 322 264 242 255 อาคาร ช
อ30201 ว30221 ว30201 ว30201 ค30201 ค30201 ท31101 ส31102
ครูKen ครูนิรดา ครูกาญจนา ครูกาญจนา ครูวิมล ครูวิมล ครูจิระนันท์ ครูศุภารมณ์

344 244 247 247 264 264 255 125

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.4/3
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.

ส31101 อ30201 ว31101 ว31101 จ30201 แนะแนว ค31101
ครูศุภารมย์ ครูKen ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ ครูโชครัศม์ิ ครูพรณัชชา ครูวิมล

125 344 233 233 346 ห้องสมุด 264
อ31101 ท31101 จ30201 ค31101 อ30203 ว30281 ว30281
ครูกษิรา ครูจิระนันท์ ครูโชครัศม์ิ ครูวิมล ครูจารุภา ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา

322 255 346 264 342 142 142
จ30203 อ30201 อ30203 ท30202 I30201 I30201 กิจกรรม

ครูโชครัศม์ิ ครูKen ครูจารุภา ครูพรณัชชา ครูพรณัชชา ครูพรณัชชา จิตอาสา
346 344 342 ห้องสมุด ห้องสมุด ห้องสมุด

ท30202 ส31102 จ30201 อ30203 ว31181 ว31181 กิจกรรม
ครูพรณัชชา ครูศุภารมย์ ครูโชครัศม์ิ ครูจารุภา ครูศริยา ครูศริยา ชุมนุม
ห้องสมุด 125 346 342 234 234
ส31101 ท31101 อ31101 พ31101 จ30203 ศ31101

ครูศุภารมย์ ครูจิระนันท์ ครูกษิรา ครูสมบูรณ์ ครูโชครัศม์ิ ครูอิทธิศักด์ิ
125 255 322 สนาม 346 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.4/4
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.

อ31101 ส31101 ค31101 อ30201 แนะแนว ว31181 ว31181
ครูกษิรา ครูศุภารมย์ ครูวิมล ครูKen ครูพรณัชชา ครูบุญฑริกา ครูบุญฑริกา

322 125 264 344 ห้องสมุด 145 145
ส31101 ง30289 ง30289 ท31101 I30201 I30201

ครูศุภารมย์ ครูอุษณี ครูอุษณี ครูจิระนันท์ ครูพรณัชชา ครูพรณัชชา
125 คหกรรม คหกรรม 255 ห้องสมุด ห้องสมุด

ว31101 ว31101 ส30242 ส31102 ศ30222 ศ30222 กิจกรรม
ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ ครูจิรภัทร ครูศุภารมย์ ครูสุดาพร ครูสุดาพร จิตอาสา

233 233 122 125 ใต้ถุนอาคาร3 ใต้ถุนอาคาร3
ส30282 ศ31101 ค31101 อ30201 ศ30216 ศ30216 กิจกรรม

ครูพัชราภรณ์ ครูอิทธิศักด์ิ ครูวิมล ครูKen ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ ชุมนุม
134 อาคาร ช 264 344 อาคาร ช อาคาร ช

ว30281 ว30281 ส30282 ส30242 อ31101 ท31101 พ31101
ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูพัชราภรณ์ ครูจิรภัทร ครูกษิรา ครูจิระนันท์ ครูสมบูรณ์

142 142 134 122 322 255 สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

พุธ

พฤหัสบดี

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



 ม.4/5
ชม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วันเวลา 8.30-9.20น 9.20-10.10น 10.20-11.10น 11.10-12.00น 12.10-13.00 น. 13.00-13.50น 13.50-14.40น 14.40-15.30น. 15.30-16.20น.
ศ31101 ค31101 ท31101 อ31101 กายวิภาค พ30216 พ30216 พ30216

ครูอิทธิศักด์ิ ครูวิมล ครูจิระนันท์ ครูกษิรา นายสกุลชัย นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์
อาคาร ช 264 255 322 สนาม สนาม สนาม
ว31181 ว31181 I30201 I30201 กายวิภาค ปรัชญาการกีฬา ปรัชญาการกีฬา
ครูศิรินยา ครูศิรินยา ครูปรีชา ครูปรีชา นายสกุลชัย นายพรเทพ นายพรเทพ

142 142
อ31101 ส31102 พ31101 ว.... ว.... ว.... กิจกรรม
ครูกษิรา ครูศุภารมณ์ ครูสมบูรณ์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ จิตอาสา

322 125 สนาม ครูปรีชา
ค31101 ท31101 ส31101 ส31101 หลักวิทฯในการฝึกฯ หลักวิทฯในการฝึกฯ กิจกรรม แนะแนว
ครูวิมล ครูจิระนันท์ ครูศุภารมณ์ ครูศุภารมณ์ นายพรเทพ นายพรเทพ ชุมนุม ครูปรีชา
264 255 125 125 ครูปรีชา

ว31101 ว31101 อ.... อ.... ชีวกลศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ พ30224 พ30224
ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายพรเทพ นายพรเทพ นายพรเทพ นายพรเทพ

233 233

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

พุธ

พฤหัสบดี

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

อังคาร

ศุกร์

พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



 ม.4/6
ชม 1 2 3 4 5 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. 15.30-16.20น.
ว31181 ว31181 ส31101 ส31101 กายวิภาค กายวิภาค หลักวิทฯในการฝึกฯหลักวิทฯในการฝึกฯ

ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูศุภารมย์ ครูศุภารมย์ นายสุรสิทธ์ิ นายสุรสิทธ์ิ นายพรเทพ นายพรเทพ
142 142 125 125

ศ31101 ค31101 อ.... อ.... พ30216 พ30216 พ30216
ครูอิทธิศักด์ิ ครูวิมล นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์
อาคาร ช 264 สนาม สนาม สนาม
ท31101 อ31101 I30201 I30201 พ30224  พ30224  กิจกรรม

ครูจิระนันท์ ครูกษิรา ครูปรีชา ครูปรีชา นายพรเทพ นายพรเทพ จิตอาสา
255 322 ครูปรีชา

ว31101 ว31101 ท31101 อ31101 ชีวกลศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ กิจกรรม ปรัชญาการกีฬา
ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ ครูจิระนันท์ ครูกษิรา นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ ชุมนุม นายพรเทพ

233 233 255 322 ครูปรีชา
ค31101 ส31102 พ31101 ปรัชญาการกีฬา ว.... ว.... ว.... แนะแนว
ครูวิมล ครูศุภารมณ์ ครูสมบูรณ์ นายพรเทพ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ นายชัชวาลย์ ครูปรีชา
264 125 สนาม

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

พุธ

พฤหัสบดี

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563 

พัก
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ศุกร์
พักกลางวัน  11.10-12.10 น.



ม.5/1
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.

ว32101 อ32101 ง32101 ศ32101 อ30213 พ32101
ครูนิรดา ครูสุชาดา ครูพัชริษา ครูเจษฎา ครูปิยวรรณ ครูปรีชา

244 341 321 อาคาร ช 343 สนาม
กล02 กล02 ค32101 อ30211 จ30205 จ30205

ครูเกาหลี ครูเกาหลี ครูฐาปกรณ์ ครูA ครูโชครัศม์ิ ครูโชครัศม์ิ
322 345 346 346

ท32101 อ30207 ค32101 แนะแนว อ30211 ส30232 กิจกรรม
ครูอัจฉราภรณ์ ครูปิยวรรณ ครูฐาปกรณ์ ครูไพรสณ ครูA ครูสมาน จิตอาสา

256 343 322 141 345 เรือนไทย
อ30207 ง30261 ง30261 ส32102 กล01 กล01 กิจกรรม

ครูปิยวรรณ ครูอุษณี ครูอุษณี ครูกชพรรณ ครูเกาหลี ครูเกาหลี ชุมนุม
343 คหกรรม คหกรรม 121

ส32101 ส32101 อ32101 ท32101 อ30213 ว32181
ครูกชพรรณ ครูกชพรรณ ครูสุชาดา ครูอัจฉราภรณ์ ครูปิยวรรณ ครูก่ิงกาญจ์

121 121 341 256 343 146
32 คาบ

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.5/2
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.

ว30203 ว30203 ค32101 อ32101 ส32102 อ30207 ว30223
ครูกาญจนา ครูกาญจนา ครูฐาปกรณ์ ครูสุชาดา ครูกชพรรณ ครูปิยวรรณ ครูนิรดา

247 247 322 341 121 343 244
ส32101 ส32101 แนะแนว ค32101 ว30223 ว30223 ส30232

ครูกชพรรณ ครูกชพรรณ ครูไพรสน ครูฐาปกรณ์ ครูนิรดา ครูนิรดา ครูสมาน
121 121 141 322 244 244 เรือนไทย

ว30263 ว30263 ท32101 ค30203 ว30203 ว30203 กิจกรรม
ครูกาญจนา ครูกาญจนา ครูอัจฉราภรณ์ ครูฐาปกรณ์ ครูกาญจนา ครูกาญจนา จิตอาสา

247 247 256 322 247 247
พ32101 ค30203 ว32101 ว32181 ว30243 ว30243 กิจกรรม
ครูปรีชา ครูฐาปกรณ์ ครูนิรดา ครูก่ิงกาญ ครูคมสันติ ครูคมสันติ ชุมนุม
สนาม 322 244 146 245 245

ท32101 อ32101 ง32101 ศ32101 ค30203 ว30243 อ30207
ครูอัจฉราภรณ์ ครูสุชาดา ครูพัชริษา ครูเจษฎา ครูฐาปกรณ์ ครูคมสันติ ครูปิยวรรณ

256 341 321 อาคาร ช 322 245 343

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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ม.5/3
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.

พ30210 พ30210 พ30220 พ30220 พ32101 อ32101 ท32101
ครูสมาน ครูสมาน ครูปรีชา ครูปรีชา ครูปรีชา ครูสุชาดา ครูอัจฉราภรณ์
สนาม สนาม สนาม สนาม สนาม 341 256

อ32101 แนะแนว ว32181 ส30232 พ30210 พ30210 ค32101
ครูสุชาดา ไพรสน ครูก่ิงกาญ ครูสมาน ครูสมาน ครูสมาน ครูฐาปกรณ์

341 141 146 เรือนไทย สนาม สนาม 322
ค32101 ท32101 ศ32101 ง32101 ส32101 ส32101 กิจกรรม

ครูฐาปกรณ์ ครูอัจฉราภรณ์ ครูเจษฎา ครูพัชริษา ครูกชพรรณ ครูกชพรรณ จิตอาสา
322 256 อาคาร ช 321 121 121

ส32102 อ30207 พ30216 พ30216 ง30261 ง30261 กิจกรรม
ครูกชพรรณ ครูปิยวรรณ ครูปรีชา ครูปรีชา ครูอุษณี ครูอุษณี ชุมนุม

121 343 สนาม สนาม คหกรรม คหกรรม
ศ30212 ศ30212 พ30216 พ30216 ว30223 อ30207
ครูเจษฎา ครูเจษฎา ครูปรีชา ครูปรีชา ครูนิรดา ครูปิยวรรณ
อาคาร ช อาคาร ช สนาม สนาม 244 343

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563       
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ม.6/1
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.

อ30209 ค33101 ว30205 ว30205 ท33101 อ33101 ว30285 ว30285
ครูสุชาดา ครูเสาวลักษณ์ ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูทิฆัมพร ครูนิวัช ครูทิพวรรณ ครูทิพวรรณ

341 263 232 232 253 324 242 242
ว30265 ว30265 ว30225 ค33101 ง33101 ง33101 อ30205 แนะแนว
ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูศริยา ครูเสาวลักษณ์ ครูละอองฝน ครูละอองฝน ครูนิวัช ครูไพรสน

232 232 234 263 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 324 141
ค30205 ส33101 ว30282 ว30282 ว30245 ว30245 กิจกรรม

ครูเสาวลักษณ์ ครูกชพรรณ ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ จิตอาสา
263 121 142 142 233 233

อ33101 ค30205 ว30245 ท33101 ว30205 ว30205 กิจกรรม
ครูนิวัช ครูเสาวลักษณ์ ครูวิภาพรรณ ครูทิฆัมพร ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ชุมนุม
324 263 233 253 232 232

ว30225 ว30225 ค30205 อ30205 ส33101 พ33101 ศ33101 ส30234
ครูศริยา ครูศริยา ครูเสาวลักษณ์ ครูนิวัช ครูกชพรรณ ครูสมบูรณ์ ครูสุดาพร ครูสมาน

234 234 263 324 121 สนาม ใต้ถุนอาคาร3 เรือนไทย

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563
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ม.6/2
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.

ส33101 ท33101 ค33101 อ33101 ว30205 ว30205 อ30209 ส30234
ครูกชพรรณ ครูทิฆัมพร ครูเสาวลักษณ์ ครูนิวัช ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูสุชาดา ครูสมาน

121 253 263 324 232 232 341 เรือนไทย
อ33101 ว30245 ค33101 ส33101 ว30265 ว30265 แนะแนว พ33101
ครูนิวัช ครูวิภาพรรณ ครูเสาวลักษณ์ ครูกชพรรณ ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูไพรสน ครูสมบูรณ์
324 233 263 121 232 232 141 สนาม

ว30205 ว30205 ค30205 อ30205 ว30225 ว30225 กิจกรรม
ครูวิชุรดา ครูวิชุรดา ครูเสาวลักษณ์ ครูนิวัช ครูศริยา ครูศริยา จิตอาสา

232 232 263 324 234 234
ว30282 ว30282 ว30225 ค30205 ว30245 ว30245 กิจกรรม

ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูศริยา ครูเสาวลักษณ์ ครูวิภาพรรณ ครูวิภาพรรณ ชุมนุม
142 142 234 263 233 233

ท33101 ค30205 ว30285 ว30285 ง33101 ง33101 อ30205 ศ33101
ครูทิฆัมพร ครูเสาวลักษณ์ ครูทิพวรรณ ครูทิพวรรณ ครูละอองฝน ครูละอองฝน ครูนิวัช ครูสุดาพร

253 263 242 242 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 324 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.6/3
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.

ศ33101 อ33101 ท33101 ส33101 ค33101 จ30205 แนะแนว
ครูสุดาพร ครูนิวัช ครูทิฆัมพร ครูกชพรรณ ครูเสาวลักษณ์ ครูโชครัศม์ิ ครูไพรสน

ใต้ถุนอาคาร3 324 253 121 263 346 141
ค33101 อ33101 ง33101 ง33101 ง30265 ง30265 ท30205

ครูเสาวลักษณ์ ครูนิวัช ครูละอองฝน ครูละอองฝน ครูอุษณี ครูอุษณี ครูจิระนันท์
263 324 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม คหกรรม 255

ส30234 ท33101 จ30205 ส33101 อ30215 อ30215 กิจกรรม
ครูสมาน ครูทิฆัมพร ครูโชครัศม์ิ ครูกชพรรณ ครูนิวัช ครูนิวัช จิตอาสา
เรือนไทย 253 346 121 324 324
ท30205 อ30205 ว30291 ว30291 ว32182 ว32182 กิจกรรม

ครูจิระนันท์ ครูนิวัช ครูบุญฑริกา ครูบุญฑริกา ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ชุมนุม
255 324 145 145 142 142

พ33101 อ30205 ว30291 ว30291 ว30285 ว30285
ครูสมบูรณ์ ครูนิวัช ครูบุญฑริกา ครูบุญฑริกา ครูทิพวรรณ ครูทิพวรรณ

สนาม 324 145 145 242 242

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563
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ม.6/4
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.

ง30265 ง30265 ส30283 ส30283 ศ33101 ท33101 อ30205
ครูอุษณี ครูอุษณี ครูพัชราภรณ์ ครูพัชราภรณ์ ครูสุดาพร ครูทิฆัมพร ครูนิวัช
คหกรรม คหกรรม 134 134 ใต้ถุนอาคาร3 253 324
ส30261 ส30234 ศ30218 ศ30218 อ33101 ท30205 ค33101
ครูสมาน ครูสมาน ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ ครูนิวัช ครูจิระนันท์ ครูเสาวลักษณ์
เรือนไทย เรือนไทย อาคาร ช อาคาร ช 324 255 263
อ33101 ท30205 ว30285 ว30285 ส30261 ค33101 กิจกรรม
ครูนิวัช ครูจิระนันท์ ครูทิพวรรณ ครูทิพวรรณ ครูสมาน ครูเสาวลักษณ์ จิตอาสา
324 255 242 242 ศาลา 263

ง33101 ง33101 ศ30218 ศ30218 ส33101 ส33101 กิจกรรม
ครูละอองฝน ครูละอองฝน ครูอิทธิศักด์ิ ครูอิทธิศักด์ิ ครูกชพรรณ ครูกชพรรณ ชุมนุม
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อาคาร ช อาคาร ช 121 121

อ30205 แนะแนว ว32182 ว32182 พ33101 ท33101
ครูนิวัช ครูไพรสน ครูเพ็ญนภา ครูเพ็ญนภา ครูสมบูรณ์ ครูทิฆัมพร
324 141 142 142 สนาม 253

หมายเหตุ เร่ิมใช้วันท่ี   1  กรกฏาคม  2563 

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อ.เมือง  จ. หนองคาย
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2563
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