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8
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ท����� ง�����อ�����พ�����พักจ�����E20201

2402 คอมฯ �2402240224022402
ครูวิชยาภรณ์ครูชญาดาครูราเชนทร์กลางวันครูนันทก์มลครูCครูปัทมา

แนะแนว จ�����ห้องสมุดส�����พักอ�����ค�����

2402 2402ห้องสมุด240224022402
ครูนันทก์มลครูพิมวดีครูวรเชษฐ์กลางวันครูมาลัยครูธนยพรครูสพัุตรา

ค����� ชุมนุมว�����ว�����พักลูกเสอือ�����

2402 3043042402
ครูบุษยาครูบุษยากลางวันเนตรนารีครูชญาดาครูธนยพร

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

2402 24022402240224022402
ครูมาลัยครูปัทมาครูวรเชษฐ์กลางวันครูชญาดาครูธนยพรครูมาเรียม

ระดับ/ ศ�����ส�����ค�����พักท�����ว�����

สวนฯศึกษา ดนตรี240224022402304
ครูศุภฤกษ์ครูมาเรียมครูธนยพรกลางวันครูปัทมาครูบุษยาหน้าที�/

E20201 อ�����จ�����ค�����พักส�����ท�����

2401 24012401240124012401
ครูชญาดาครูนันทก์มลครูธนยพรกลางวันครูมาเรียมครูปัทมาครูC

ค����� ศ�����พ�����แนะแนวพักอ�����ส�����

2401 ดนตรีสนาม �240124012401
ครูศุภฤกษ์ครูราเชนทร์ครูสพัุตรากลางวันครูชญาดาครูวรเชษฐ์ครูธนยพร

อ����� ชุมนุมง�����ค�����พักลูกเสอืท�����

2401 คอมฯ �24012401
ครูวิชยาภรณ์ครูธนยพรกลางวันเนตรนารีครูปัทมาครูมาลัย

ค����� ส�����อ�����ท�����พักว�����จ�����

2401 24012401240124012401
ครูมาเรียมครูชญาดาครูปัทมากลางวันครูพิชาณสัม์ครูนันทก์มลครูธนยพร

ระดับ/ ว�����อ�����ส�����พักง�����ง�����

สวนฯศึกษา 3042401240124012401
ครูพิชาณสัม์ครูมาลัยครูวรเชษฐ์กลางวันครูนิภาพรครูนิภาพรหน้าที�/

ง�����

คอมฯ �
ครูวิชยาภรณ์

พ�����

สนาม �
ครูราเชนทร์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ศ�����

ดนตรี
ครูศุภฤกษ์

พ�����

2401
ครูราเชนทร์

ศ�����

ดนตรี
ครูศุภฤกษ์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ว�����

304
ครูพิชาณสัม์
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8

14.10-15.00

ส����� ห้องสมุดค�����ว�����พักค�����ท�����

2404 ห้องสมุด240430424042404
ครูพิมวดีครูศิราณีครูบุษยากลางวันครูธนยพรครูสริิภาครูชนสรณ์

ส����� ท�����อ�����ค�����พักพ�����ส�����

2404 240424042404สนาม �2404
ครูสริิภาครูวนิดาครูธนยพรกลางวันครูราเชนทร์ครูมาเรียมครูชนสรณ์

อ����� ชุมนุมศ�����ศ�����พักลูกเสอืพ�����

2404 ดนตรีดนตรี2404
ครูศุภฤกษ์ครูศุภฤกษ์กลางวันเนตรนารีครูราเชนทร์ครูวนิดา

ว����� ง�����ง�����แนะแนวพักค�����ว�����

312 คอมฯ �คอมฯ �24042404312
ครูวิชยาภรณ์ครูวิชยาภรณ์ครูสพัุตรากลางวันครูศิราณีครูบุษยาครูบุษยา

ระดับ/ ว�����อ�����ส�����พักค�����ท�����

สวนฯศึกษา 24042404240424042404
ครูบุษยาครูวนิดาครูมาเรียมกลางวันครูศิราณีครูสริิภาหน้าที�/

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

2403 240324032403ดนตรีดนตรี
ครูราเชนทร์ครูธนยพรครูศิราณีกลางวันครูศุภฤกษ์ครูศุภฤกษ์ครูวนิดา

E20201 อ�����ส�����ง�����พักว�����แนะแนว

2403 24032403คอมฯ �3032403
ครูวนิดาครูวรเชษฐ์ครูวิชยาภรณ์กลางวันครูภัทรสดุาครูสพัุตราครูC

ท����� ชุมนุมว�����ว�����พักลูกเสอืส�����

2403 3013012403
ครูภัทรสดุาครูภัทรสดุากลางวันเนตรนารีครูมาเรียมครูพัชรา

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

2403 24032403240324032403
ครูบุษยาครูบุษยาครูธนยพรกลางวันครูวนิดาครูศิราณีครูวรเชษฐ์

ระดับ/ ง�����ง�����ท�����พักพ�����ค�����

สวนฯศึกษา 240324032403สนาม �2403
ครูนิภาพรครูนิภาพรครูพัชรากลางวันครูราเชนทร์ครูศิราณีหน้าที�/

E20201

2404
ครูC

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ว�����

2404
ครูบุษยา

ส�����

2403
ครูมาเรียม

ท�����

2403
ครูพัชรา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ห้องสมุด

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
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อ����� แนะแนวอ�����ส�����พักพ�����ค�����

204 204204204ราเชนทร์ 204
ครูสพัุตราครูShielaครูชนสรณ์กลางวันMarko/T.B/ภคพลครูEric

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

204 204 204ราเชนทร์204204
ครูShielaT.B/ภคพลSheila/กลางวันครูEricครูจิรประภาครูพรพิมล

ท����� ชุมนุมอ�����ส�����พักลูกเสอืค�����

204 204204 204
ครูShielaครูพรพิมลกลางวันเนตรนารีT.B/ภคพลครูจิรประภา

ศ����� ว�����ว�����ส�����พักอ�����ศ�����

204 ภัทรสดุาภัทรสดุา204204204
Marko/Marko/ครูชนสรณ์กลางวันครูShielaครูวจีครูวจี

ระดับ/ ง�����อ�����อ�����พักว�����ค�����

สวนฯศึกษา คอมฯ �204204ภัทรสดุา 204
ครูวิชยาภรณ์ครูShielaครูShielaกลางวันMarko/T.B/ภคพลหน้าที�/

ท����� ง�����ง�����ว�����พักค�����อ�����

510 510คอมฯ �302510510
ครูนิภาพรครูวิชยาภรณ์ครูอารีรัตน์กลางวันครูศิราณีครูชญาดาครูสริิภา

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

510 510510510ดนตรีดนตรี
ครูชนสรณ์ครูชญาดาครูพรพิมลกลางวันครูศุภฤกษ์ครูศุภฤกษ์ครูภคพล

ส����� ชุมนุมว�����ว�����พักลูกเสอืค�����

510 510510510
ครูวาเลนไทน์ครูวาเลนไทน์กลางวันเนตรนารีครูศิราณีครูชนสรณ์

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

510 510510510สนาม �510
ครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์ครูสริิภากลางวันครูราเชนทร์ครูสทิธพิงศ์ครูสทิธพิงศ์

ระดับ/ พ�����ค�����ท�����พักว�����ส�����

สวนฯศึกษา 510510510510510
ครูราเชนทร์ครูศิราณีครูสริิภากลางวันครูบุษยาครูพรพิมลหน้าที�/

ท�����

204
ครูจิรประภา

อ�����

204
ครูShiela

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ง�����

คอมฯ �
ครูวิชยาภรณ์

ง�����

510
ครูนิภาพร

E20201

510
ครูC

ลดเรียน
เพิ�มรู้

แนะแนว

 510
ครูสพัุตรา

อ�����

510
ครูชญาดา
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ค����� E20201ศ�����ศ�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

2406 2406ศิลปะศิลปะนวรัฐนวรัฐ
ครูCครูวจีครูวจีกลางวันครูจงกลนีครูจงกลนีครูสทุธศิรี

ท����� เพิ�มเติมว�����ส�����พักส�����อ�����

2406 เรือนคาํ303240624062406
ครูนิภาพรครูอารีรัตน์ครูมาเรียมกลางวันครูชนสรณ์ครูวนิดาครูจิรประภา

ว����� ชุมนุมท�����ค�����พักลูกเสอืว�����

303 24062406303
ครูจิรประภาครูสทุธศิรีกลางวันเนตรนารีครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์

ง����� อ�����พ�����ค�����พักแนะแนวง�����

คอมฯ � 2406240624062406คอมฯ �
ครูวนิดาครูราเชนทร์ครูสทุธศิรีกลางวันครูสพัุตราครูวิชยาภรณ์ครูวิชยาภรณ์

ระดับ/ อ�����ท�����ส�����พักค�����ส�����

สวนฯศึกษา 24062406240624062406
ครูวนิดาครูจิรประภาครูชนสรณ์กลางวันครูสทุธศิรีครูมาเรียมหน้าที�/

ศ����� เพิ�มเติมค�����อ�����พักท�����ศ�����

ศิลปะ นวรัฐ240524052405ศิลปะ
ครูจงกลนีครูสทุธศิรีครูวนิดากลางวันครูจิรประภาครูวจีครูวจี

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

2405 240530130124052405
ครูจิรประภาครูภัทรสดุาครูภัทรสดุากลางวันครูสทุธศิรีครูชนสรณ์ครูวนิดา

ค����� ชุมนุมส�����พ�����พักลูกเสอืว�����

2405 240524052405
ครูชนสรณ์ครูราเชนทร์กลางวันเนตรนารีครูภัทรสดุาครูสทุธศิรี

ง����� พ�����อ�����ส�����พักท�����ง�����

2405 สนาม �2405240524052405
ครูราเชนทร์ครูวนิดาครูพรพิมลกลางวันครูพัชราครูนิภาพรครูนิภาพร

ระดับ/ ท�����ท�����ง�����พักส�����ค�����

สวนฯศึกษา 24052405คอมฯ �24052405
ครูจิรประภาครูพัชราครูวิชยาภรณ์กลางวันครูพรพิมลครูสทุธศิรีหน้าที�/

ห้องสมุด

ห้องสมุด
ครูพิมวดี

เพิ�มเติม

เรือนคาํ
ครูนิภาพร

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

พ�����

สนาม �
ครูราเชนทร์

เพิ�มเติม

นวรัฐ
ครูจงกลนี

แนะแนว

2405
ครูสพัุตรา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

E20201

2405
ครูC



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

อ����� ส�����ส�����ค�����พักว�����ท�����

2407 24072407240724072407
ครูมาเรียมครูชนสรณ์ครูสทุธศิรีกลางวันครูภัทรสดุาครูจิรประภาครูชญาดา

ง����� E20201ง�����ค�����พักส�����ง�����

2407 2407คอมฯ �240724072407
ครูCครูวิชยาภรณ์ครูสทุธศิรีกลางวันครูมาเรียมครูนิภาพรครูนิภาพร

เพิ�มเติม ชุมนุมอ�����ท�����พักลูกเสอืเพิ�มเติม

เรือนคาํ 24072407เรือนคาํ
ครูชญาดาครูจิรประภากลางวันเนตรนารีครูนิภาพรครูนิภาพร

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

302 2407240724072407302
ครูชญาดาครูชนสรณ์ครูราเชนทร์กลางวันครูสทุธศิรีครูภัทรสดุาครูภัทรสดุา

ระดับ/ เพิ�มเติมพ�����ค�����พักศ�����ศ�����

สวนฯศึกษา นวรัฐสนาม �2407ศิลปะศิลปะ
ครูจงกลนีครูราเชนทร์ครูสทุธศิรีกลางวันครูวจีครูวจีหน้าที�/

แนะแนว

2407
ครูสพัุตรา

ท�����

2407
ครูจิรประภา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

เพิ�มเติม

นวรัฐ
ครูจงกลนี


