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

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

เวลา
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เวลา

ศุกร์
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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����� อ�����ค�����E20203พักง�����ง�����

2302 230223022302206206
ครูวนิดาครูวิรยาครูCกลางวันครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์ครูประภาพร

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

2302 3052302230223022302
ครูนภาพรครูพนิตนาถครูยศกลางวันครูรจนาครูวิรยาครูปัทมา

ส����� ชุมนุมลูกเสอืท�����พักท�����อ�����

2302 230223022302
เนตรนารีครูรจนากลางวันครูมณพีรครูพนิตนาถครูประภาพร

อ����� พ�����ส�����แนะแนวพักส�����ค�����

2302 สนาม �2302230223022302
ครูภาสุครูประภาพรครูไวชญานีก์กลางวันครูสมชายครูวิรยาครูพนิตนาถ

ระดับ/ ศ�����ศ�����ท�����พักอ�����ว�����

สวนฯศึกษา ศิลปะศิลปะ230223022302
ครูชรัญญาครูชรัญญาครูปัทมากลางวันครูวนิดาครูนภาพรหน้าที�/

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

2301 230130330323012301
ครูประภาพรครูผลครูผลกลางวันครูรจนาครูพนิตนาถครูยศ

ส����� ศ�����ภาษาจีนค�����พักท�����ว�����

2301 ศิลปะ2301230123012301
ครูชรัญญาครูนันทก์มลครูวิรยากลางวันครูมณพีรครูผลครูประภาพร

ง����� ชุมนุมลูกเสอืท�����พักพ�����ง�����

2301 230123012301
เนตรนารีครูปัทมากลางวันครูภาสุครูวรามนครูวรามน

ค����� ท�����อ�����ส�����พักE20203อ�����

2301 23012301230123012301
ครูรจนาครูพนิตนาถครูสมชายกลางวันครูCครูวนิดาครูวิรยา

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

สวนฯศึกษา สนาม �2301230123012301
ครูภาสุครูปัทมาครูพนิตนาถกลางวันครูวิรยาครูประภาพรหน้าที�/

พ�����

2302
ครูภาสุ

ว�����

305
ครูนภาพร

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ภาษาจีน

2302
ครูนันทก์มล

อ�����

2301
ครูวนิดา

ศ�����

ศิลปะ
ครูชรัญญา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

คอมฯ

  206
พิชัยณรงค

แนะแนว

2301
ครูไวชญานีก์
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8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

ค����� แนะแนวง�����ง�����พักท�����อ�����

2304 230420620623042304
ครูไวชญานีก์ครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์กลางวันครูมณพีรครูธวัลกรครูภคพล

ว����� ท�����ค�����E20203พักส�����ค�����

2304 23042304230423042304
ครูปัทมาครูธนยพรครูCกลางวันครูสมชายครูภคพลครูรุ้งตะวัน

ส����� ชุมนุมลูกเสอือ�����พักศ�����ศ�����

2304 2304ศิลปะศิลปะ
เนตรนารีครูธวัลกรกลางวันครูชรัญญาครูชรัญญาครูสมชาย

ท����� ภาษาจีนว�����ว�����พักส�����ค�����

2304 230430330323042304
ครูนันทก์มลครูรุ้งตะวันครูรุ้งตะวันกลางวันครูประภาพรครูภคพลครูปัทมา

ระดับ/ ว�����ว�����อ�����พักค�����พ�����

สวนฯศึกษา 312312230423042304
ครูพศุตครูพศุตครูธวัลกรกลางวันครูธนยพรครูภาสุหน้าที�/

ว����� ศ�����พ�����ค�����พักท�����ว�����

312 ศิลปะสนาม �23032303312
ครูชรัญญาครูภาสุครูภคพลกลางวันครูปัทมาครูพศุตครูพศุต

ภาษาจีน พ�����ส�����อ�����พักแนะแนวส�����

2303 23032303230323032303
ครูภาสุครูยศครูพนิตนาถกลางวันครูไวชญานีก์ครูประภาพรครูนันทก์มล

E20203 ชุมนุมลูกเสอือ�����พักคอมฯค�����

2303 23032062303
เนตรนารีครูพนิตนาถกลางวันครูพิชัยณรงค์ครูธนยพรครูC

ส����� ง�����ง�����ค�����พักว�����อ�����

2303 23032303230323032303
ครูวรามนครูวรามนครูภคพลกลางวันครูผลครูพนิตนาถครูประภาพร

ระดับ/ ว�����ท�����ส�����พักค�����ค�����

สวนฯศึกษา 3032303230323032303
ครูผลครูมณพีรครูประภาพรกลางวันครูภคพลครูธนยพรหน้าที�/

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

พ�����

สนาม �
ครูภาสุ

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ส�����

2304
ครูสมชาย

ศ�����

ศิลปะ
ครูชรัญญา

ท�����

2303
ครูปัทมา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ว�����

303
ครูผล



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

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

เวลา

ศุกร์
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ศุกร์

พฤหสัฯ
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8
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8
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ศ����� อ�����ว�����ว�����พักอ�����ศ�����

202 202อารีรัตน์อารีรัตน์202202
ครูEricMarko/Marko/กลางวันครูShielaครูชรัญญาครูชรัญญา

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

202 202206206 202202
ครูEricครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์กลางวันT.B/ภคพลครูพรพิมลครูShiela

ค����� ชุมนุมลูกเสอือ�����พักท�����พ�����

 202 202202ภาส(ุ���)
เนตรนารีครูCกลางวันครูรจนาSheilaT.B/ภคพล

ท����� แนะแนวส�����อ�����พักพ�����อ�����

202 202202202ภาส-ุสนาม202
ครูไวชญานีก์ครูพรพิมลครูEricกลางวันMarko/ครูCครูรจนา

ระดับ/ อ�����ค�����ภาษาจีนพักอ�����ว�����

สวนฯศึกษา 202 202202202อารีรัตน์
ครูShielaT.B/ภคพลครูครูจีนกลางวันครูEricMarko/หน้าที�/

ส����� ท�����ค�����อ�����พักง�����ง�����

509 509509509509509
ครูปัทมาครูภคพลครูธวัลกรกลางวันครูวรามนครูวรามนครูพรพิมล

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

509 509509509509509
ครูจิรนันท์ครูพรพิมลครูภาสุกลางวันครูธวัลกรครูเทวราชครูเทวราช

ว����� ชุมนุมลูกเสอืค�����พักท�����ว�����

509 ภคพล ���509509
เนตรนารีครูเจนจิรากลางวันครูปัทมาครูจิรนันท์ครูจิรนันท์

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

509 509509509ศิลปะศิลปะ
ครูสทิธพิงศ์ครูสทิธพิงศ์ครูประภาพรกลางวันครูชรัญญาครูชรัญญาครูภคพล

ระดับ/ ส�����คอมฯค�����พักว�����อ�����

สวนฯศึกษา 509206509509509
ครูพรพิมลครูพิชัยณรงค์ครูภคพลกลางวันครูพศุตครูธวัลกรหน้าที�/

ส�����

202
ครูพรพิมล

ส�����

202
ครูประภาพร

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ท�����

202
ครูรจนา

แนะแนว

509
ครูไวชญานีก์

ท�����

509
ครูมณพีร

ลดเรียน
เพิ�มรู้

อ�����

 509
 T.C

พ�����

สนาม �
ครูภาสุ
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ศุกร์
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เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7
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8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

ภาษาจีน เพิ�มเติมอ�����พ�����พักส�����ค�����

2306 ดวงเดือน2306230623062306
ครูวรามนครูธวัลกรครูภาสุกลางวันครูสมชายครูวิรยาครูนันทก์มล

พ����� ศ�����ส�����แนะแนวพักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

สนาม � 230623062306ศรมณยี์ศรมณยี์
ครูวจีครูสมชายครูไวชญานีก์กลางวันครูพนัสครูพนัสครูภาสุ

ค����� ชุมนุมลูกเสอืส�����พักอ�����ท�����

2306 230623062306
เนตรนารีครูสมชายกลางวันครูธวัลกรครูรจนาครูวิรยา

ง����� E20203ท�����อ�����พักว�����ง�����

206 230623062306312206
ครูCครูรจนาครูธวัลกรกลางวันครูรุ้งตะวันครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์

ระดับ/ ท�����ส�����ค�����พักว�����ว�����

สวนฯศึกษา 230623062306303303
ครูรจนาครูประภาพรครูวิรยากลางวันครูรุ้งตะวันครูรุ้งตะวันหน้าที�/

พ����� ว�����ว�����ค�����พักอ�����ท�����

2305 304304230523052305
ครูนภาพรครูนภาพรครูวิรยากลางวันครูธวัลกรครูรจนาครูภาสุ

ค����� เพิ�มเติมท�����อ�����พักง�����ง�����

2305 ศรมณยี์2305230523052305
ครูพนัสครูรจนาครูธวัลกรกลางวันครูวรามนครูวรามนครูวิรยา

อ����� ชุมนุมลูกเสอืแนะแนวพักส�����ว�����

2305 230523052305
เนตรนารีครูไวชญานีก์กลางวันครูพรพิมลครูนภาพรครูธวัลกร

ส����� เพิ�มเติมเพิ�มเติมพ�����พักศ�����ศ�����

2305 ดวงเดือนดวงเดือนสนาม �ดนตรีดนตรี
ครูนิภาพรครูนิภาพรครูภาสุกลางวันครูศุภฤกษ์ครูศุภฤกษ์ครูพรพิมล

ระดับ/ ส�����ค�����คอมฯพักE20203ท�����

สวนฯศึกษา 2305230520623052305
ครูสมชายครูวิรยาครูพิชัยณรงค์กลางวันครูCครูรจนาหน้าที�/

เพิ�มเติม

ดวงเดือน
ครูวรามน

ศ�����

2306
ครูวจี

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ส�����

2306
ครูชนสรณ์

ส�����

2305
ครูประภาพร

เพิ�มเติม

ศรมณยี์
ครูพนัส

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ภาษาจีน

 2305
ครูนันทก์มล

ส�����

2305
ครูพรพิมล
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เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ
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8

14.10-15.00

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

2307 23072307230723072307
ครูวจีครูสมชายครูรจนากลางวันครูพนิตนาถครูประภาพรครูวิรยา

ว����� ท�����เพิ�มเติมเพิ�มเติมพักค�����ว�����

2307 2307ดวงเดือนดวงเดือน23072307
ครูรจนาครูวรามนครูวรามนกลางวันครูวิรยาครูจิรนันท์ครูจิรนันท์

คอมฯ ชุมนุมลูกเสอืส�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

206 2307ศรมณยี์ศรมณยี์
เนตรนารีครูชนสรณ์กลางวันครูพนัสครูพนัสครูพิชัยณรงค์

ง����� อ�����ส�����ค�����พักท�����ง�����

2307 23072307230723072307
ครูพนิตนาถครูสมชายครูวิรยากลางวันครูรจนาครูวรามนครูวรามน

ระดับ/ E20203ว�����พ�����พักพ�����ส�����

สวนฯศึกษา 23073012307สนาม �2307
ครูCครูจิรนันท์ครูภาสุกลางวันครูภาสุครูสมชายหน้าที�/

ศ�����

2307
ครูวจี

ภาษาจีน

2307
ครูนันทก์มล

ลดเรียน
เพิ�มรู้

แนะแนว

 2307
ครูไวชญานีก์

อ�����

2307
ครูพนิตนาถ


