
ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

ท����� จ�����ห้องสมุดE20201พักค�����ส�����

2502 2502250240825022502
ครูนันทก์มลครูพิมวดีครูTeacher Aกลางวันครูวัชราภรณ์ครูมาเรียมครูปัทมา

พ����� ค�����อ�����อ�����พักศ�����ศ�����

2502 25022502250225022502
ครูวัชราภรณ์ครูมาลัยครูชญาดากลางวันครูธภิาพรครูธภิาพรครูอารีวัลย์

แนะแนว ชุมนุมว�����ว�����พักลูกเสอือ�����

2502 คอมฯ �คอมฯ �2502
ครูวิชยาภรณ์ครูวิชยาภรณ์กลางวันเนตรนารีครูมาลัยครูสพัุตรา

จ����� ว�����ส�����ค�����พักค�����อ�����

2502 25022502250225022502
ครูสรีุย์ครูมาเรียมครูวิรยากลางวันครูวัชราภรณ์ครูชญาดาครูนันทก์มล

ท����� พ�����ว�����ว�����พักอ�����ส�����

2502 25022502250225022502
ครูอารีวัลย์ครูสรีุย์ครูสรีุย์กลางวันครูชญาดาครูวรเชษฐ์ครูปัทมา

คอมฯ ส�����พ�����ค�����พักจ�����ค�����

คอมฯ � 25012501250125012501
ครูชนสรณ์ครูอารีวัลย์ครูวิรยากลางวันครูนันทก์มลครูวัชราภรณ์ครูวิชยาภรณ์

อ����� แนะแนวค�����ส�����พักง�����ง�����

2501 25012501250125012501
ครูสพัุตราครูวัชราภรณ์ครูมาเรียมกลางวันครูนิภาพรครูนิภาพรครูชญาดา

ท����� ชุมนุมE20201พ�����พักลูกเสอืว�����

2501 ภาษา�25012501
ครูTeacher Aครูอารีวัลย์กลางวันเนตรนารีครูพศุตครูปัทมา

อ����� ท�����ว�����ว�����พักอ�����ส�����

2501 25012501250125012501
ครูปัทมาครูพศุตครูพศุตกลางวันครูมาลัยครูมาเรียมครูชญาดา

ส����� ศ�����ศ�����ค�����พักอ�����ท�����

2501 25012501250125012501
ครูธภิาพรครูธภิาพรครูวัชราภรณ์กลางวันครูมาลัยครูปัทมาครูชนสรณ์

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ส�����

2502
ครูวรเชษฐ์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ท�����

2502
ครูปัทมา

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

อ�����

2501
ครูชญาดา

ห้องสมุด

2501
ครูพิมวดี

ลดเรียน
เพิ�มรู้

จ�����

2501
ครูนันทก์มล

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา



ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

พ����� แนะแนวส�����ท�����พักส�����อ�����

2504 25042504250425042504
ครูสพัุตราครูวรเชษฐ์ครูสริิภากลางวันครูมาเรียมครูวนิดาครูอารีวัลย์

ส����� ว�����อ�����พ�����พักห้องสมุดว�����

2504 คอมฯ �2504250425042504
ครูวิชยาภรณ์ครูวนิดาครูอารีวัลย์กลางวันครูพิมวดีครูอรรณพครูวรเชษฐ์

E20201 ชุมนุมศ�����ศ�����พักลูกเสอืค�����

ภาษา� 250425042504
ครูธภิาพรครูธภิาพรกลางวันเนตรนารีครูศิราณีครูTeacher A

อ����� ว�����ว�����ค�����พักค�����ท�����

2504 25042504250425042504
ครูอรรณพครูอรรณพครูจันทมิากลางวันครูศิราณีครูสริิภาครูวนิดา

ท����� ว�����ว�����ค�����พักค�����ส�����

2504 25042504250425042504
ครูบุษยาครูบุษยาครูศิราณีกลางวันครูจันทมิาครูมาเรียมครูสริิภา

ว����� ศ�����ศ�����คอมฯพักพ�����ว�����

2503 25032503คอมฯ �25032503
ครูธภิาพรครูธภิาพรครูวิชยาภรณ์กลางวันครูอารีวัลย์ครูบุษยาครูบุษยา

ท����� ส�����พ�����ค�����พักอ�����ส�����

2503 25032503250325032503
ครูชนสรณ์ครูอารีวัลย์ครูศิราณีกลางวันครูวนิดาครูมาเรียมครูจิรประภา

ค����� ชุมนุมท�����แนะแนวพักลูกเสอืว�����

2503 250325032503
ครูจิรประภาครูสพัุตรากลางวันเนตรนารีครูพิชาณสัม์ครูศิราณี

ค����� E20201ท�����ส�����พักส�����ค�����

2503 4082503250325032503
ครูTeacher Aครูจิรประภาครูมาเรียมกลางวันครูชนสรณ์ครูศิราณีครูจันทมิา

อ����� ค�����ว�����ว�����พักง�����ง�����

2503 25032503250325032503
ครูจันทมิาครูพิชาณสัม์ครูพิชาณสัม์กลางวันครูนิภาพรครูนิภาพรครูวนิดา

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ว�����

คอมฯ �
ครูวิชยาภรณ์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ห้องสมุด

2503
ครูพิมวดี

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

อ�����

2503
ครูวนิดา

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา
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เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

ท����� อ�����ศ�����ศ�����พักอ�����อ�����

202 202202202202202
ครูJuddieครูขวัญฤดีครูขวัญฤดีกลางวันครูRonครูMichelleครูสริิภา

อ����� ว�����อ�����E20201พักค�����อ�����

202 ภัทรสดุา202ภาษา�สทิธนิันท202
SarahครูRonครูTeacher AกลางวันRugine/ครูJuddieครูJuddie

พ����� ชุมนุมค�����ส�����พักลูกเสอืท�����

202 สทิธนิันท202202
Rugine/ครูวรเชษฐ์กลางวันเนตรนารีครูสริิภาครูอารีวัลย์

พ����� ว�����ท�����อ�����พักส�����ค�����

202 คอมฯ �202202202สทิธนิันท
ครูวิชยาภรณ์ครูสริิภาครูJuddieกลางวันครูวรเชษฐ์Rugine/ครูอารีวัลย์

ส����� อ�����ค�����แนะแนวพักอ�����ว�����

202 202จันทมิา202202ภัทรสดุา
ครูMichelleครูRugineครูสพัุตรากลางวันครูRonSarahครูพรพิมล

ง����� ส�����ว�����ว�����พักอ�����ง�����

301 301301301301301
ครูพรพิมลครูภัทรสดุาครูภัทรสดุากลางวันครูชญาดาครูนิภาพรครูนิภาพร

ค����� ท�����ว�����ว�����พักพ�����E20201

301 301วศิล ���วศิล ���301ภาษา�
ครูปัทมาพิชัยณรงคพิชัยณรงคกลางวันครูอารีวัลย์ครูTeacher Aครูศิราณี

ส����� ชุมนุมค�����ค�����พักลูกเสอืว�����

301 206301301
ครูวัชราภรณ์ครูศิราณีกลางวันเนตรนารีครูภัทรสดุาครูชนสรณ์

ว����� ค�����ส�����อ�����พักท�����ว�����

301 ศิราณ�ี��301301301301
วิทยากร/ครูพรพิมลครูชญาดากลางวันครูปัทมาครูบุษยาครูบุษยา

ค����� อ�����ส�����ท�����พักศ�����ศ�����

301 301301301301301
ครูชญาดาครูชนสรณ์ครูปัทมากลางวันครูธภิาพรครูธภิาพรครูศิราณี

ส�����

202
ครูพรพิมล

ว�����

ภัทรสดุา
Sarah

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ว�����

คอมฯ �
ครูวิชยาภรณ์

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

พ�����

301
ครูอารีวัลย์

แนะแนว

301
ครูสพัุตรา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค�����

ศิราณ�ี��
วิทยากร/

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

แนะแนว อ�����ค�����ส�����พักว�����ว�����

2506 25062506250625062506
ครูวนิดาครูเบญจมาศครูวรเชษฐ์กลางวันครูสรีุย์ครูสรีุย์ครูสพัุตรา

ห้องสมุด เพิ�มเติมค�����อ�����พักส�����ท�����

2506 ศรมณยี์2506250625062506
ครูนิภาพรครูวิรยาครูวนิดากลางวันครูมาเรียมครูจิรประภาครูพิมวดี

ศ����� ชุมนุมส�����ค�����พักลูกเสอืศ�����

2506 250625062506
ครูมาเรียมครูเบญจมาศกลางวันเนตรนารีครูศุภฤกษ์ครูศุภฤกษ์

ค����� พ�����ส�����ท�����พักE20201อ�����

2506 2506250625064082506
ครูอารีวัลย์ครูวรเชษฐ์ครูจิรประภากลางวันครูTeacher Aครูวนิดาครูเบญจมาศ

พ����� ว�����ว�����ท�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

2506 คอมฯ �คอมฯ �2506เรือนคาํเรือนคาํ
ครูวิชยาภรณ์ครูวิชยาภรณ์ครูจิรประภากลางวันครูจงกลนีครูจงกลนีครูอารีวัลย์

ค����� ท�����ว�����ว�����พักค�����ส�����

2505 25052505250525052505
ครูปัทมาครูอรรณพครูอรรณพกลางวันครูเบญจมาศครูชนสรณ์ครูวิรยา

คอมฯ พ�����E20201ค�����พักท�����อ�����

คอมฯ � 2505ภาษา�250525052505
ครูอารีวัลย์ครูTeacher Aครูเบญจมาศกลางวันครูปัทมาครูวนิดาครูวิชยาภรณ์

ส����� ชุมนุมเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักลูกเสอืท�����

2505 ศรมณยี์ศรมณยี์2505
ครูนิภาพรครูนิภาพรกลางวันเนตรนารีครูปัทมาครูมาเรียม

ง����� ศ�����พ�����อ�����พักห้องสมุดง�����

2505 25052505250525052505
ครูขวัญฤดีครูอารีวัลย์ครูวนิดากลางวันครูพิมวดีครูนิภาพรครูนิภาพร

ค����� แนะแนวเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักว�����อ�����

2505 2505เรือนคาํเรือนคาํ25052505
ครูสพัุตราครูจงกลนีครูจงกลนีกลางวันครูอรรณพครูวนิดาครูเบญจมาศ

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

เพิ�มเติม

ศรมณยี์
ครูนิภาพร

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ว�����

2506
ครูสรีุย์

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ส�����

2505
ครูมาเรียม

ส�����

2505
ครูชนสรณ์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ศ�����

2505
ครูขวัญฤดี

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา



ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10

8

14.10-15.00

ห้องสมุด ศ�����ส�����ค�����พักท�����E20201

2507 2507250725072507408
ครูศุภฤกษ์ครูชนสรณ์ครูเบญจมาศกลางวันครูสริิภาครูTeacher Aครูพิมวดี

ค����� อ�����ส�����ว�����พักแนะแนวพ�����

2507 25072507250725072507
ครูวนิดาครูมาเรียมครูภัทรสดุากลางวันครูสพัุตราครูอารีวัลย์ครูเบญจมาศ

ง����� ชุมนุมว�����ว�����พักลูกเสอืง�����

2507 250725072507
ครูภัทรสดุาครูภัทรสดุากลางวันเนตรนารีครูนิภาพรครูนิภาพร

ค����� เพิ�มเติมอ�����ค�����พักคอมฯส�����

2507 เรือนคาํ25072507คอมฯ �2507
ครูจงกลนีครูวนิดาครูเบญจมาศกลางวันครูวิชยาภรณ์ครูชนสรณ์ครูวิรยา

ส����� เพิ�มเติมเพิ�มเติมอ�����พักพ�����ท�����

2507 ศรมณยี์ศรมณยี์250725072507
ครูนิภาพรครูนิภาพรครูวนิดากลางวันครูอารีวัลย์ครูสริิภาครูมาเรียม

ศ�����

2507
ครูศุภฤกษ์

ท�����

2507
ครูสริิภา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

เพิ�มเติม

เรือนคาํ
ครูจงกลนี

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา


