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14.10-15.00

8

14.10-15.00

ส����� อ�����ว�����ว�����พักส�����ค�����

2402 240220620624022402
ครูชลธชิา.ครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์กลางวันครูชนสรณ์ครูธนยพรครูสมชาย

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

2402 24022402240224022402
ครูวรเชษฐ์ครูธนยพรครูรจนากลางวันครูชลธชิา.ครูศศิวิมลครูศศิวิมล

ญ����� ชุมนุมลูกเสอือ�����พักพ�����ค�����

2402 240224022402
เนตรนารีครูสมพงษ์กลางวันครูศรัทธาครูธนยพรครูชลธชิา

ว����� ท�����แนะแนวส�����พักท�����E20203

2402 2402240224022402ภาษา�
ครูมณพีรครูวันทพิย์ครูชนสรณ์กลางวันครูรจนาครูTeacher Bครูอารีรัตน์

ส����� อ�����ว�����ว�����พักญ�����ค�����

2402 24022402240224022402
ครูสมพงษ์ครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์กลางวันครูชลธชิาครูวิรยาครูวรเชษฐ์

ส����� ท�����ค�����พ�����พักว�����ว�����

2401 24012401240124012401
ครูมณพีรครูธนยพรครูศรัทธากลางวันครูอรรณพครูอรรณพครูประภาพร

ค����� ส�����จ�����อ�����พักง�����ง�����

2401 24012401240124012401
ครูพรพิมลครูนันทก์มลครูสมพงษ์กลางวันครูวรามนครูวรามนครูวิรยา

ท����� ชุมนุมลูกเสอืจ�����พักอ�����ส�����

2401 240124012401
เนตรนารีครูนันทก์มลกลางวันครูสมพงษ์ครูพรพิมลครูรจนา

อ����� ศ�����ส�����E20203พักพ�����ค�����

2401 24012401ภาษา�24012401
ครูศศิวิมลครูประภาพรครูTeacher Bกลางวันครูศรัทธาครูธนยพรครูชลธชิา.

ส����� ท�����ว�����อ�����พักแนะแนวค�����

2401 24012401240124012401
ครูรจนาครูอรรณพครูชลธชิา.กลางวันครูวันทพิย์ครูธนยพรครูสมชาย

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

พ�����

2402
ครูศรัทธา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

อ�����

2402
ครูชลธชิา.

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

อ�����

2401
ครูชลธชิา.

คอมฯ

206
ครูพิชัยณรงค์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ศ�����

2401
ครูศศิวิมล

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา
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E20203 ท�����พ�����อ�����พักส�����ส�����

408 24042404240424042404
ครูรจนาครูศรัทธาครูชลธชิา.กลางวันครูวรเชษฐ์ครูพรพิมลครูTeacher B

ค����� แนะแนวว�����ว�����พักพ�����อ�����

2404 24042404240424042404
ครูวันทพิย์ครูมานัสครูมานัสกลางวันครูศรัทธาครูชลธชิา.ครูภคพล

ว����� ชุมนุมลูกเสอืท�����พักว�����ว�����

206 24042404206
เนตรนารีครูมณพีรกลางวันครูสทุธพิงษ์ครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์

ค����� ว�����ว�����ค�����พักศ�����ศ�����

2404 24042404240424042404
ครูสทุธพิงษ์ครูสทุธพิงษ์ครูวัชราภรณ์กลางวันครูศศิวิมลครูศศิวิมลครูภคพล

อ����� ค้นคว้าค�����ส�����พักค�����ท�����

2404 2404240424042404
เพิ�มเติมครูภคพลครูวรเชษฐ์กลางวันครูวัชราภรณ์ครูรจนาครูชลธชิา.

ว����� ง�����ง�����ค�����พักอ�����ว�����

2403 24032403240324032403
ครูวรามนครูวรามนครูภคพลกลางวันครูธวัลกรครูมานัสครูมานัส

ค����� ศ�����ส�����E20203พักคอมฯท�����

2403 240324034082062403
ครูศศิวิมลครูชนสรณ์ครูTeacher Bกลางวันครูพิชัยณรงค์ครูปัทมาครูวัชราภรณ์

ว����� ชุมนุมลูกเสอืท�����พักค�����ว�����

2403 240324032403
เนตรนารีครูปัทมากลางวันครูภคพลครูอรรณพครูอรรณพ

ท����� อ�����พ�����ส�����พักแนะแนวค�����

2403 24032403240324032403
ครูธวัลกรครูศรัทธาครูประภาพรกลางวันครูวันทพิย์ครูภคพลครูปัทมา

ว����� อ�����ค�����พ�����พักส�����ส�����

2403 24032403240324032403
ครูธวัลกรครูวัชราภรณ์ครูศรัทธากลางวันครูประภาพรครูชนสรณ์ครูอรรณพ

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ส�����

2404
ครูพรพิมล

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ศ�����

2403
ครูศศิวิมล

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม
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สวนฯศึกษา
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กรองทอง 201201201201201
ครูMichelleครูศศิวิมลครูศศิวิมลกลางวันครูรจนาครูวรเชษฐ์Rugine/

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

201 201201201201กรองทอง
ครูมณพีรครูศรัทธาครูวรเชษฐ์กลางวันครูRonRugine/ครูMichelle

ว����� ชุมนุมลูกเสอืท�����พักE20203ว�����

อารีรัตน์ 201201อารีรัตน์
เนตรนารีครูรจนากลางวันครูTeacher BSarahSarah

อ����� ว�����ว�����ว�����พักค�����ส�����

201 อารีรัตน์206206จันทมิา201
Sarahครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์กลางวันRugine/ครูพรพิมลครูRon

อ����� พ�����อ�����แนะแนวพักค�����ส�����

201 201201201กรองทอง201
ครูศรัทธาครูJuddieครูวันทพิย์กลางวันRugine/ครูพรพิมลครูMichelle

ว����� พ�����E20203ส�����พักค�����ว�����

วศิล ��� 302ภาษา�302302วศิล ���
ครูศรัทธาครูTeacher Bครูประภาพรกลางวันครูภคพลพิชัยณรงคพิชัยณรงค

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

 302 302302302302 302
ครูชลธชิา.ครูจีรนันท์ครูภคพลกลางวันครูรจนาครูเทวราชครูเทวราช

อ����� ชุมนุมลูกเสอืส�����พักศ�����ศ�����

302 302302302
เนตรนารีครูพรพิมลกลางวันครูศศิวิมลครูศศิวิมลครูชลธชิา.

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

302 302ศิราณีศิราณี302302
ครูพรพิมลครูสทิธพิงศ์ครูสทิธพิงศ์กลางวันครูภคพลครูจีรนันท์ครูจีรนันท์

ง����� ส�����อ�����ท�����พักค�����ง�����

302 302302302206302
ครูประภาพรครูชลธชิา.ครูมณพีรกลางวันครูภคพลครูวรามนครูวรามน

อ�����

201
ครูRon

อ�����

201
ครูJuddie

ลดเรียน
เพิ�มรู้

อ�����

201
ครูMichelle

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ท�����

302
ครูรจนา

ว�����

302
ครูวงศกร

แนะแนว

 302
ครูวันทพิย์

พ�����

302
ครูศรัทธา

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา
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ส����� ว�����อ�����แนะแนวพักค�����พ�����

2406 24062406240624062406
ครูอารีรัตน์ครูธวัลกรครูวันทพิย์กลางวันครูธนยพรครูศรัทธาครูพรพิมล

ว����� อ�����ท�����ส�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

2406 240624062406เรือนคาํเรือนคาํ
ครูธวัลกรครูรจนาครูสมชายกลางวันครูจงกลนีครูจงกลนีครูอารีรัตน์

ส����� ชุมนุมลูกเสอืE20203พักส�����ท�����

2406 ภาษา�24062406
เนตรนารีครูTeacher Bกลางวันครูพรพิมลครูรจนาครูวรเชษฐ์

ว����� ส�����ค�����พ�����พักค�����ว�����

206 2406240624062406206
ครูวรเชษฐ์ครูวิรยาครูศรัทธากลางวันครูธนยพรครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์

ศ����� เพิ�มเติมเพิ�มเติมค�����พักอ�����ศ�����

2406 ดวงเดือนดวงเดือน240624062406
ครูพนัสครูพนัสครูธนยพรกลางวันครูธวัลกรครูศศิวิมลครูศศิวิมล

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

2405 24052405240524052405
ครูประภาพรครูมณพีรครูชนสรณ์กลางวันครูศศิวิมลครูศศิวิมลครูชลธชิา.

ว����� พ�����เพิ�มเติมเพิ�มเติมพักค�����ส�����

2405 2405ดวงเดือนดวงเดือน24052405
ครูศรัทธาครูพนัสครูพนัสกลางวันครูวิรยาครูประภาพรครูอรรณพ

เพิ�มเติม ชุมนุมลูกเสอืคอมฯพักค�����เพิ�มเติม

เรือนคาํ 2062405เรือนคาํ
เนตรนารีครูพิชัยณรงค์กลางวันครูธนยพรครูจงกลนีครูจงกลนี

พ����� อ�����ส�����ค�����พักว�����ว�����

2405 24052405240524052405
ครูชลธชิา.ครูชนสรณ์ครูธนยพรกลางวันครูอรรณพครูอรรณพครูศรัทธา

ค����� ง�����ง�����E20203พักท�����อ�����

2405 24052405ภาษา�24052405
ครูวรามนครูวรามนครูTeacher Bกลางวันครูรจนาครูชลธชิา.ครูธนยพร

ว�����

2406
ครูอารีรัตน์

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ท�����

2406
ครูมณพีร

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ส�����

2405
ครูสมชาย

แนะแนว

2405
ครูวันทพิย์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ท�����

2405
ครูรจนา

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

ค����� อ�����เพิ�มเติมเพิ�มเติมพักส�����ค�����

2407 2407ดวงเดือนดวงเดือน24072407
ครูธวัลกรครูพนัสครูพนัสกลางวันครูพรพิมลครูวิรยาครูธนยพร

E20203 ว�����ส�����ค�����พักส�����ท�����

ภาษา� 24072407240724072407
ครูอรรณพครูพรพิมลครูธนยพรกลางวันครูประภาพรครูธรีพลครูTeacher B

ง����� ชุมนุมลูกเสอืพ�����พักว�����ง�����

2407 240724072407
เนตรนารีครูศรัทธากลางวันครูอรรณพครูวรามนครูวรามน

เพิ�มเติม ท�����ค�����แนะแนวพักอ�����เพิ�มเติม

เรือนคาํ 2407240724072407เรือนคาํ
ครูธรีพลครูธนยพรครูวันทพิย์กลางวันครูธวัลกรครูจงกลนีครูจงกลนี

พ����� ศ�����ศ�����คอมฯพักท�����อ�����

2407 2407240720624072407
ครูศศิวิมลครูศศิวิมลครูพิชัยณรงค์กลางวันครูธรีพลครูธวัลกรครูศรัทธา

ส�����

2407
ครูประภาพร

ว�����

2407
ครูอรรณพ

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ส�����

2407
ครูสมชาย

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา


