
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����� ศ�����ส�����อ�����พักว�����ว�����

2302 23022302230223022302
ครูวจีครูเจตน์สฤษฎิ�ครูกุลธดิากลางวันครูพศุตครูพศุตครูกนัต์กวี

จ����� อ�����พ�����ส�����พักว�����ค�����

2302 23022302230223022302
ครูปัถย์ครูธานินทร์ครูเจตน์สฤษฎิ�กลางวันครูพศุตครูวิรยาครูองัคณา

ลูกเสอื ชุมนุมจ�����ค�����พักว�����ว�����

23022302คอมฯ �คอมฯ �
ครูองัคณาครูสชีุลากลางวันครูประทปีครูประทปีเนตรนารี

อ����� พ�����ค�����ส�����พักE20205ท�����

2302 230223022302ภาษา�2302
ครูธานินทร์ครูสชีุลาครูสทุธาวรรณกลางวันครูTeacher Cครูกนัต์กวีครูกุลธดิา

ค����� อ�����ท�����แนะแนวพักส�����อ�����

2302 23022302230223022302
ครูกุลธดิาครูกนัต์กวีครูรุ่งทวิากลางวันครูสทุธาวรรณครูปัถย์ครูสชีุลา

อ����� ว�����ค�����ค�����พักแนะแนวท�����

2301 23012301230123012301
ครูสรีุย์ครูวิรยาครูสทิธนิันท์กลางวันครูรุ่งทวิาครูสพุรรษาครูสมพงษ์

ท����� ง�����ส�����ค�����พักจ�����อ�����

2301 23012301230123012301
ครูอุดมครูสมชายครูสทิธนิันท์กลางวันครูองัคณาครูสมพงษ์ครูสพุรรษา

ลูกเสอื ชุมนุมศ�����ศ�����พักจ�����ส�����

2301230123012301
ครูวจีครูวจีกลางวันครูองัคณาครูสมชายเนตรนารี

ค����� ส�����พ�����คอมฯพักอ�����ว�����

2301 23012301คอมฯ �23012301
ครูเจตน์สฤษฎิ�ครูธานินทร์ครูวิชยาภรณ์กลางวันครูปัถย์ครูสรีุย์ครูสทิธนิันท์

ส����� อ�����อ�����พ�����พักE20205ท�����

2301 2301230123014082301
ครูปัถย์ครูสมพงษ์ครูธานินทร์กลางวันครูTeacher Cครูสพุรรษาครูเจตน์สฤษฎิ�

ศ�����

2302
ครูวจี

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ว�����

2301
ครูสรีุย์

ง�����

2301
ครูอุดม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา



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

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

2304 2304คอมฯ �คอมฯ �23042304
ครูกนัต์กวีครูประทปีครูประทปีกลางวันครูสภุนิดาครูสมพงษ์ครูสทุธาวรรณ

แนะแนว พ�����อ�����ส�����พักว�����ว�����

2304 23042304230423042304
ครูธานินทร์ครูสมพงษ์ครูประภาพรกลางวันครูสรีุย์ครูสรีุย์ครูรุ่งทวิา

ลูกเสอื ชุมนุมว�����ว�����พักE20205ค�����

23042304ภาษา�2304
ครูสรีุย์ครูสรีุย์กลางวันครูTeacher Cครูสชีุลาเนตรนารี

ท����� ค�����ส�����ว�����พักศ�����ศ�����

2304 23042304230423042304
ครูสชีุลาครูสทุธาวรรณครูสรีุย์กลางวันครูวจีครูวจีครูกนัต์กวี

อ����� ค้นคว้าค�����ค�����พักท�����ส�����

2304 2304230423042304
เพิ�มเติมครูสภุนิดาครูสชีุลากลางวันครูกนัต์กวีครูประภาพรครูสมพงษ์

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

2303 23032303230323032303
ครูสพุรรษาครูพิมพ์พนิตครูพิมพ์พนิตกลางวันครูสทิธนิันท์ครูกุลธดิาครูนิพนธ์

อ����� ว�����ว�����คอมฯพักพ�����ท�����

2303 23032303คอมฯ �23032303
ครูสรีุย์ครูสรีุย์ครูวิชยาภรณ์กลางวันครูธานินทร์ครูสพุรรษาครูกุลธดิา

ลูกเสอื ชุมนุมง�����ง�����พักค�����ท�����

2303230323032303
ครูอุดมครูอุดมกลางวันครูสภุนิดาครูสพุรรษาเนตรนารี

แนะแนว อ�����ส�����ค�����พักพ�����ว�����

2303 23032303230323032303
ครูกุลธดิาครูสมชายครูสทิธนิันท์กลางวันครูธานินทร์ครูพิมพ์พนิตครูรุ่งทวิา

ส����� ศ�����ศ�����ค�����พักค�����ส�����

2303 23032303230323032303
ครูวจีครูวจีครูสภุนิดากลางวันครูสทิธนิันท์ครูสมชายครูนิพนธ์

พ�����

2304
ครูธานินทร์

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

E20205

408
ครูTeacher C

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา



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

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

204 204204สทุธศิรีเบญจวรรณเบญจวรรณ
ครูสทุธาวรรณครูJuddieRugine/กลางวันSarahSarahครูRon

อ����� ส�����ค�����ท�����พักส�����พ�����

204 204กรองทอง204204204
ครูนิพนธ์Rugine/ครูกนัต์กวีกลางวันครูสทุธาวรรณครูธานินทร์ครูRugine

ลูกเสอื ชุมนุมว�����ว�����พักท�����ค�����

คอมฯ �คอมฯ �204กรองทอง
ครูประทปีครูประทปีกลางวันครูกนัต์กวีRugine/เนตรนารี

ค����� ศ�����ว�����อ�����พักอ�����ส�����

กรองทอง 204เบญจวรรณ204204204
ครูธภิาพรSarahครูMichelleกลางวันครูJuddieครูนิพนธ์Rugine/

ท����� อ�����แนะแนวE20205พักพ�����อ�����

204 204204408204204
ครูRugineครูรุ่งทวิาครูTeacher Cกลางวันครูธานินทร์ครูRonครูกนัต์กวี

ง����� คอมฯพ�����อ�����พักส�����ง�����

303 คอมฯ �303303303303
ครูวิชยาภรณ์ครูธานินทร์ครูสมพงษ์กลางวันครูสมชายครูอุดมครูอุดม

ค����� ศ�����ท�����พักว�����ว�����ว�����

303 303303กชพร- ���กชพร- ���303
ครูวจีครูสพุรรษากลางวันครูวาเลนไทน์ครูวาเลนไทน์ครูพิมพ์พนิตครูกรองทอง

ลูกเสอื ชุมนุมว�����ว�����พักค�����พ�����

303303303303
ครูพิมพ์พนิตครูพิมพ์พนิตกลางวันครูกรองทองครูธานินทร์เนตรนารี

ท����� อ�����ค�����ส�����พักค�����ค�����

303 303คอมฯ �303เบญจมาศเบญจมาศ
ครูสมพงษ์ครูปรีชาครูนิพนธ์กลางวันครูสทิธพิงศ์ครูสทิธพิงศ์ครูสพุรรษา

ว����� ท�����ส�����ส�����พักอ�����ค�����

303 303303303303303
ครูสพุรรษาครูสมชายครูนิพนธ์กลางวันครูสมพงษ์ครูกรองทองครูสรีุย์

อ�����

204
ครูMichelle

อ�����

204
ครูRon

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ศ�����

204
ครูธภิาพร

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

แนะแนว

303
ครูรุ่งทวิา

ศ�����

303
ครูวจี

ลดเรียน
เพิ�มรู้

E20205

ภาษา�
ครูTeacher C

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา



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

อ����� เพิ�มเติมท�����ค�����พักส�����ส�����

2306 กุลวดี2306230623062306
ครูอุดมครูกนัต์กวีครูสภุนิดากลางวันครูสทุธาวรรณครูประภาพรครูกุลธดิา

ว����� อ�����ค�����แนะแนวพักท�����ว�����

2306 23062306230623062306
ครูกุลธดิาครูสภุนิดาครูรุ่งทวิากลางวันครูกนัต์กวีครูพศุตครูพศุต

ลูกเสอื ชุมนุมท�����พ�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

23062306ศรมณยีืศรมณยีื
ครูกนัต์กวีครูธานินทร์กลางวันครูนวรัฐครูนวรัฐเนตรนารี

ศ����� ส�����E20205พ�����พักค�����ศ�����

2306 2306ภาษา�230623062306
ครูประภาพรครูTeacher Cครูธานินทร์กลางวันครูสภุนิดาครูธภิาพรครูธภิาพร

ว����� ค้นคว้าค�����ส�����พักว�����ว�����

คอมฯ � 230623062306คอมฯ �
เพิ�มเติมครูวิรยาครูสทุธาวรรณกลางวันครูพศุตครูประทปีครูประทปี

ท����� ส�����ท�����แนะแนวพักส�����ค�����

2305 23052305230523052305
ครูสมชายครูสพุรรษาครูรุ่งทวิากลางวันครูนิพนธ์ครูสภุนิดาครูรจนา

อ����� E20205ศ�����ศ�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

2305 40823052305ศรมณยี์ศรมณยี์
ครูTeacher Cครูธภิาพรครูธภิาพรกลางวันครูกุลวดีครูกุลวดีครูสมพงษ์

ลูกเสอื ชุมนุมอ�����ส�����พักท�����ค�����

2305230523052305
ครูสมพงษ์ครูนิพนธ์กลางวันครูสพุรรษาครูสภุนิดาเนตรนารี

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

2305 23052305230523052305
ครูพิมพ์พนิตครูพิมพ์พนิตครูสภุนิดากลางวันครูอุดมครูอุดมครูสมพงษ์

ค����� ส�����ท�����ว�����พักท�����พ�����

2305 23052305230523052305
ครูสมชายครูรจนาครูพิมพ์พนิตกลางวันครูสพุรรษาครูธานินทร์ครูวิรยา

เพิ�มเติม

กุลวดี
ครูอุดม

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

อ�����

2306
ครูกุลธดิา

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา

คอมฯ

คอมฯ �
ครูวิชยาภรณ์

พ�����

2305
ครูธานินทร์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

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

ท����� ว�����อ�����พ�����พักศ�����ศ�����

2307 23072307230723072307
ครูพศุตครูกุลธดิาครูธานินทร์กลางวันครูขวัญฤดีครูขวัญฤดีครูสพุรรษา

ส����� แนะแนวส�����ค�����พักอ�����คอมฯ

2307 2307230723072307คอมฯ �
ครูรุ่งทวิาครูประภาพรครูสภุนิดากลางวันครูกุลธดิาครูวิชยาภรณ์ครูสมชาย

ลูกเสอื ชุมนุมพ�����ท�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

23072307กุลวดีกุลวดี
ครูธานินทร์ครูสพุรรษากลางวันครูอุดมครูอุดมเนตรนารี

ว����� E20205ค�����ส�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

2307 ภาษา�23072307ศรมณยี์ศรมณยี์
ครูTeacher Cครูสภุนิดาครูสมชายกลางวันครูนวรัฐครูนวรัฐครูพศุต

ส����� ง�����ง�����ค�����พักอ�����ค�����

2307 23072307230723072307
ครูอุดมครูอุดมครูวิรยากลางวันครูกุลธดิาครูสภุนิดาครูประภาพร

ว�����

2307
ครูพศุต

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ท�����

2307
ครูสพุรรษา

คุณธรรม

หน้าที�ฯ
สวนฯศึกษา


