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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����� พ�����อ�����ค�����พักส�����แนะแนว

2502 25022502250225022502
ครูธานินทร์ครูสมพงษ์ครูสชีุลากลางวันครูสทุธาวรรณครูรุ่งทวิาครูสพุรรษา

ว����� ท�����อ�����E20205พักอ�����ว�����

312 2502250225022502312
ครูสพุรรษาครูธวัลกรครูAกลางวันครูสมพงษ์ครูพศุตครูพศุต

ลูกเสอื ชุมนุมศ�����ศ�����พักส�����ท�����

นาฏนาฏ25022502
ครูวรัญญาครูวรัญญากลางวันครูยศครูสพุรรษาเนตรนารี

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

2502 25022502สนาม �25022502
ครูพศุตครูสพุรรษาครูธานินทร์กลางวันครูสมพงษ์ครูสชีุลาครูยศ

ระดับ/ ท�����ง�����ง�����พักอ�����ค�����

สวนฯศึกษา 2502คอมฯ �คอมฯ �25022502
ครูสพุรรษาครูอรรณพครูอรรณพกลางวันครูธวัลกรครูสชีุลาหน้าที�/

ท����� แนะแนวท�����อ�����พักส�����ค�����

2501 25012501250125012501
ครูรุ่งทวิาครูปวีณาครูกุลธดิากลางวันครูวรเชษฐ์ครูสภุนิดาครูธรีพล

ว����� ภาษาจีนค�����อ�����พักพ�����ท�����

2501 250125012501สนาม �2501
ครูครูจีนครูสภุนิดาครูกุลธดิากลางวันครูธานินทร์ครูปวีณาครูผล

ลูกเสอื ชุมนุมว�����ว�����พักง�����ง�����

30330325012501
ครูผลครูผลกลางวันครูอุดมครูอุดมเนตรนารี

อ����� ท�����ส�����คอมฯพักอ�����ส�����

2501 25012501คอมฯ �25012501
ครูปวีณาครูสทุธาวรรณครูอรรณพกลางวันครูกุลธดิาครูวรเชษฐ์ครูธวัลกร

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

สวนฯศึกษา นาฏ2501250125012501
ครูวรัญญาครูธวัลกรครูธรีพลกลางวันครูสภุนิดาครูวรเชษฐ์หน้าที�/

ส�����

2502
ครูยศ

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ภาษาจีน

2502
ครูครูจีน

พ�����

2501
ครูธานินทร์

E20205

2501
ครูA

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ศ�����

นาฏ
ครูวรัญญา
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เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.20-09.10
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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

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

ว����� ศ�����ค�����แนะแนวพักอ�����ว�����

303 นาฏ250425042504303
ครูวรัญญาครูสภุนิดาครูรุ่งทวิากลางวันครูกุลธดิาครูผลครูผล

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

2504 2504คอมฯ �คอมฯ �25042504
ครูกุลธดิาครูอรรณพครูอรรณพกลางวันครูสพุรรษาครูสภุนิดาครูยศ

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

30230225042504
ครูรุ้งตะวันครูรุ้งตะวันกลางวันครูสพุรรษาครูสภุนิดาเนตรนารี

ค����� ว�����E20205ท�����พักพ�����ส�����

2504 250425042504สนาม �2504
ครูผลครูAครูสพุรรษากลางวันครูธานินทร์ครูยศครูสภุนิดา

ระดับ/ อ�����ค�����ส�����พักภาษาจีนพ�����

สวนฯศึกษา 25042504250425042504
ครูกุลธดิาครูสภุนิดาครูยศกลางวันครูครูจีนครูธานินทร์หน้าที�/

ค����� ว�����ค�����คอมฯพักท�����พ�����

2503 3022503คอมฯ �25032503
ครูรุ้งตะวันครูสชีุลาครูอรรณพกลางวันครูปวีณาครูธานินทร์ครูสภุนิดา

ภาษาจีน ง�����ว�����ว�����พักศ�����ศ�����

2503 2503305305นาฏนาฏ
ครูอุดมครูพิมพ์พนิตครูพิมพ์พนิตกลางวันครูวรัญญาครูวรัญญาครูครูจีน

ลูกเสอื ชุมนุมอ�����ค�����พักส�����ค�����

2503250325032503
ครูสมพงษ์ครูสภุนิดากลางวันครูนิพนธ์ครูสชีุลาเนตรนารี

ท����� พ�����ส�����E20203พักส�����อ�����

2503 สนาม �2503250325032503
ครูธานินทร์ครูนิพนธ์ครูAกลางวันครูสทุธาวรรณครูสมพงษ์ครูปวีณา

ระดับ/ อ�����แนะแนวค�����พักว�����ส�����

สวนฯศึกษา 25032503250325032503
ครูสมพงษ์ครูรุ่งทวิาครูสภุนิดากลางวันครูพิมพ์พนิตครูนิพนธ์หน้าที�/

ศ�����

นาฏ
ครูวรัญญา

ส�����

2504
ครูนิพนธ์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ว�����

302
ครูรุ้งตะวัน

ง�����

2503
ครูอุดม

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ท�����

2503
ครูปวีณา
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เวลา

ศุกร์
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พุธ

องัคาร
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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

8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

ง����� พ�����ส�����ท�����พักค�����ง�����

คอมฯ � 201201201201คอมฯ �
ครูShielaครูวรเชษฐ์ครูสพุรรษากลางวันครูสภุนิดาครูอรรณพครูอรรณพ

ส����� พ�����แนะแนวค�����พักส�����ส�����

201 สนาม �201201201201
ครูธานินทร์ครูรุ่งทวิาครูสภุนิดากลางวันครูสทุธาวรรณครูMarkoครูวรเชษฐ์

ลูกเสอื ชุมนุมส�����อ�����พักศ�����ศ�����

201ห้องสมุด201201
ครูวรเชษฐ์ครูShielaกลางวันครูวจีครูวจีเนตรนารี

ท����� อ�����ค�����ภาษาจีนพักว�����ว�����

201 201201201201201
ครูShielaครูสภุนิดาครูครูจีนกลางวันครูพิมพ์พนิตครูพิมพ์พนิตครูสพุรรษา

ระดับ/ อ�����พ�����อ�����พักอ�����อ�����

สวนฯศึกษา 201201201201201
ครูMarkoครูธานินทร์ครูCกลางวันครูShielaครูShielaหน้าที�/

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

511 511511511511511
ครูพศุตครูธานินทร์ครูสมพงษ์กลางวันครูนิพนธ์ครูปวีณาครูกรองทอง

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

511 511511511511511
ครูนิพนธ์ครูกรองทองครูปวีณากลางวันครูอุดมครูอุดมครูสมพงษ์

ลูกเสอื ชุมนุมค�����ท�����พักว�����ว�����

ปรีชา ���511511511
ศิรวดี/ครูปวีณากลางวันครูวาเลนไทน์ครูวาเลนไทน์เนตรนารี

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

511 511511511511511
ครูสทุธาวรรณครูสมพงษ์กลางวันครูสทิธพิงศ์ครูสทิธพิงศ์ครูกรองทองครูรุ้งตะวัน

ระดับ/ ศ�����ศ�����ส�����พักคอมฯว�����

สวนฯศึกษา 511511511คอมฯ �511
ครูวจีครูวจีครูนิพนธ์กลางวันครูวิชยาภรณ์ครูพศุตหน้าที�/

ว�����

305
ครูพิมพ์พนิต

ท�����

201
ครูสพุรรษา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ส�����

201
ครูMarko

อ�����

201
ครูMarko

ว�����

511
ครูพศุต

พ�����

สนาม �
ครูธานินทร์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

แนะแนว

 511
ครูรุ่งทวิา

E20205

511
ครูA
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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

8

14.10-15.00

8

14.10-15.00

ส����� ง�����ท�����ส�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

2506 คอมฯ �25062506กุลวดีกุลวดี
ครูอรรณพครูสพุรรษาครูสมชายกลางวันครูอุดมครูอุดมครูสทุธาวรรณ

E20205 อ�����พ�����ส�����พักค�����ท�����

2506 25062506250625062506
ครูสมพงษ์ครูธานินทร์ครูสมชายกลางวันครูสชีุลาครูสพุรรษาครูA

ลูกเสอื ชุมนุมว�����ว�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

305305พงศ์ลดาพงศ์ลดา
ครูพิมพ์พนิตครูพิมพ์พนิตกลางวันครูนวรัฐครูนวรัฐเนตรนารี

ส����� อ�����ศ�����ศ�����พักค�����ท�����

2506 2506ศิลปะศิลปะ25062506
ครูสมพงษ์ครูวจีครูวจีกลางวันครูสชีุลาครูสพุรรษาครูสมชาย

ระดับ/ แนะแนวค�����ว�����พักพ�����อ�����

สวนฯศึกษา 25062506304สนาม �2506
ครูรุ่งทวิาครูสชีุลาครูพิมพ์พนิตกลางวันครูธานินทร์ครูสมพงษ์หน้าที�/

พ����� E20205ส�����ท�����พักว�����อ�����

2505 2505250525053032505
ครูAครูนิพนธ์ครูปวีณากลางวันครูพศุตครูกุลธดิาครูธานินทร์

ท����� ว�����ว�����ภาษาจีนพักส�����ค�����

2505 312312250525052505
ครูพศุตครูพศุตครูครูจีนกลางวันครูนิพนธ์ครูสชีุลาครูปวีณา

ลูกเสอื ชุมนุมศ�����ศ�����พักค�����คอมฯ

ศิลปะศิลปะ2505คอมฯ �
ครูวจีครูวจีกลางวันครูสชีุลาครูวิชยาภรณ์เนตรนารี

พ����� เพิ�มเติมเพิ�มเติมอ�����พักง�����ง�����

สนาม � กุลวดีกุลวดี250525052505
ครูพงศ์ลดาครูพงศ์ลดาครูกุลธดิากลางวันครูอุดมครูอุดมครูธานินทร์

ระดับ/ พ�����พ�����ค�����พักอ�����ท�����

สวนฯศึกษา สนาม �สนาม �250525052505
ครูชนพัฒน์ครูชนพัฒน์ครูสชีุลากลางวันครูกุลธดิาครูปวีณาหน้าที�/

ง�����

คอมฯ �
ครูอรรณพ

ภาษาจีน

2506
ครูครูจีน

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

แนะแนว

2505
ครูรุ่งทวิา

ส�����

2505
ครูสทุธาวรรณ

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ส�����

2505
ครูนิพนธ์



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

E20205 ง�����อ�����ภาษาจีนพักค�����ส�����

2507 25072507250725072507
ครูอุดมครูกุลธดิาครูครูจีนกลางวันครูสชีุลาครูยศครูA

พ����� ส�����ท�����ค�����พักศ�����ศ�����

สนาม � 250725072507ศิลปะศิลปะ
ครูสทุธาวรรณครูปวีณาครูสชีุลากลางวันครูวจีครูวจีครูธานินทร์

ลูกเสอื ชุมนุมค�����อ�����พักว�����ว�����

25072507312312
ครูสชีุลาครูกุลธดิากลางวันครูพศุตครูพศุตเนตรนารี

ว����� เพิ�มเติมเพิ�มเติมส�����พักคอมฯท�����

2507 เรือนคาํเรือนคาํ2507คอมฯ �2507
ครูอุดมครูอุดมครูยศกลางวันครูวิชยาภรณ์ครูปวีณาครูพศุต

ระดับ/ ท�����ส�����พ�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติม

สวนฯศึกษา 250725072507พงศ์ลดาพงศ์ลดา
ครูปวีณาครูยศครูธานินทร์กลางวันครูนวรัฐครูนวรัฐหน้าที�/

ง�����

2507
ครูอุดม

แนะแนว

2507
ครูรุ่งทวิา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ลดเรียน
เพิ�มรู้

อ�����

2507
ครูกุลธดิา


