
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

ศ����� ค�����ค�����พักว�����ว�����E30201

ดนตรี 220222023013012202
ครูสวุรรณีครูสวุรรณีกลางวันครูจิรนันท์ครูจิรนันท์ครูAครูศุภฤกษ์

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

2202 2202220230522022202
ครูปัถย์ครูชนพัฒน์กลางวันครูนภาพรครูสวุรรณีครูโสภาพรครูนิภาพร

ส����� ชุมนุมแนะแนวพักค�����ว�����ท�����

2202 2202220222022202
ครูสพัุตรากลางวันครูสวุรรณีครูนภาพรครูนิภาพรครูอารยา

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

2202 31222023053052202
ครูพิชาณสัม์ครูโสภาพรกลางวันครูนภาพรครูนภาพรครูสวุรรณีครูปัถย์

ระดับ/ ง�����ง�����พักว�����ว�����ค�����

สวนฯศึกษา คอมฯ �22023123122202
ครูวาสนาครูกุลวดีกลางวันครูพิชาณสัม์ครูพิชาณสัม์ครูสวุรรณีหน้าที�/

ง����� ว�����แนะแนวพักว�����ค�����อ�����

2201 3122201220122012201
ครูพิชาณสัม์ครูสพัุตรากลางวันครูนภาพรครูสวุรรณีครูปัถย์ครูกุลวดี

ส����� ง�����ค�����พักส�����E30201ท�����

2201 คอมฯ �2201220122012201
ครูวาสนาครูสวุรรณีกลางวันครูสทุธาวรรณครูAครูวาสนาครูโสภาพร

ศ����� ชุมนุมส�����พักอ�����ค�����ค�����

ดนตรี 2201220122012201
ครูสทุธาวรรณกลางวันครูปัถย์ครูสวุรรณีครูสวุรรณีครูศุภฤกษ์

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

301 220130222012201301
ครูโสภาพรครูนภาพรกลางวันครูพิชาณสัม์ครูสวุรรณีครูจิรนันท์ครูจิรนันท์

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

สวนฯศึกษา 22012201220122012201
ครูจิรนันท์ครูสวุรรณีกลางวันครูนภาพรครูนภาพรครูวาสนาหน้าที�/

ส�����

2202
ครูอารยา

ว�����

304
ครูจิรนันท์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ง�����

คอมฯ �
ครูวาสนา

ว�����

312
ครูพิชาณสัม์

ง�����

คอมฯ �
ครูวาสนา

ลดเรียน
เพิ�มรู้

พ�����

2201
ครูชนพัฒน์

ค้นคว้า
เพิ�มเติม
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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

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

305 2203220322032203305
ครูอารยาครูปัถย์กลางวันครูจันทมิาครูอภิชาติครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์

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

2203 22032203220322032203
ครูจันทมิาครูจันทมิากลางวันครูชนพัฒน์ครูอภิชาติครูนิภาพรครูปัถย์

ส����� ชุมนุมค้นคว้าพักแนะแนวค�����อ�����

2203 220322032203
เพิ�มเติมกลางวันครูสพัุตราครูจันทมิาครูกาญจนาครูเจตน์สฤษฎิ�

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

2203 คอมฯ �คอมฯ �220322032203
ครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์กลางวันครูกุลวดีครูอารยาครูธรีพลครูจันทมิา

ระดับ/ E30201อ�����พักศ�����ค�����ท�����

สวนฯศึกษา 22032203ดนตรี22032203
ครูAครูกาญจนากลางวันครูศุภฤกษ์ครูจันทมิาครูนิภาพรหน้าที�/

ว����� ค�����ง�����พักแนะแนวท�����ว�����

508 ดนตรีคอมฯ �508508508
ครูศุภฤกษ์ครูวาสนากลางวันครูสพัุตราครูวาสนาครูเอนกครูเอนก

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

508 508508508508508
ครูพิชาณสัม์ครูพิชาณสัม์กลางวันครูปรีชาครูนภาพรครูนภาพรครูอารยา

ง����� ชุมนุม/อ�����พักค�����ว�����ค�����

คอมฯ � นภาพร���508508508508
ว�����ครูปัถย์กลางวันครูปรีชาครูจิรนันท์ครูเจนจิราครูวาสนา

ค����� ว�����ว�����พักท�����ส�����ค�����

508 301508508508508
ครูจิรนันท์ครูพิชาณสัม์กลางวันครูวาสนาครูโสภาพรครูเทวราชครูเทวราช

ระดับ/ ค�����ว�����พักง�����ส�����อ�����

สวนฯศึกษา 508508508508508
ครูเจนจิราครูนภาพรกลางวันครูกุลวดีครูอารยาครูปัถย์หน้าที�/

ส�����

2203
ครูเจตน์สฤษฎิ�

ท�����

2203
ครูธรีพล

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

พ�����

508
ครูชนพัฒน์

ส�����

508
ครูโสภาพร

อ�����

 508
 T.A

ว�����

301
ครูจิรนันท์

ว�����

508
ครูเอนก
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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

อ����� พ�����ท�����พักง�����ง�����ส�����

2205 22052205คอมฯ �คอมฯ �2205
ครูชนพัฒน์ครูวาสนากลางวันครูวาสนาครูวาสนาครูเจตน์สฤษฎิ�ครูสมพงษ์

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

ดนตรี 3032205220522052205
ครูอารีรัตน์ครูอารยากลางวันครูธรีพลครูพนิตนาถครูอภิชาติครูศุภฤกษ์

อ����� ชุมนุมค้นคว้าพักส�����อ�����ท�����

2205 220522052205
เพิ�มเติมกลางวันครูเจตน์สฤษฎิ�ครูพนิตนาถครูวาสนาครูชญาดา

ส����� แนะแนวค�����พักเลือก/ปัถเลือก/ปัถง�����

2205 22052205นันทก์มลนันทก์มล2205
ครูสพัุตราครูวิโรจน์กลางวันครูโยธนิครูโยธนิครูนวรัฐครูอารยา

ระดับ/ อ�����ส�����พักE30201ค�����ท�����

สวนฯศึกษา 22052205220522052205
ครูชญาดาครูอภิชาติกลางวันครูAครูวิโรจน์ครูธรีพลหน้าที�/

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

2204 22042204220422042204
ครูสทุธาวรรณครูธรีพลกลางวันครูชนพัฒน์ครูจันทมิาครูกาญจนาครูปัถย์

ง����� อ�����แนะแนวพักค�����ท�����ง�����

คอมฯ � 2204220422042204คอมฯ �
ครูกาญจนาครูสพัุตรากลางวันครูจันทมิาครูวาสนาครูพิชัยณรงค์ครูพิชัยณรงค์

ส����� ชุมนุมค้นคว้าพักค�����ท�����อ�����

2204 220422042204
เพิ�มเติมกลางวันครูจันทมิาครูวาสนาครูปัถย์ครูอภิชาติ

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

303 2204220422042204303
ครูจันทมิาครูจันทมิากลางวันครูสทุธาวรรณครูเจตน์สฤษฎิ�ครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์

ระดับ/ ส�����E30201พักง�����ท�����ค�����

สวนฯศึกษา 22042204220422042204
ครูอภิชาติครูAกลางวันครูนวรัฐครูธรีพลครูจันทมิาหน้าที�/

อ�����

2205
ครูพนิตนาถ

ว�����

303
ครูอารีรัตน์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

อ�����

2205
ครูสมพงษ์

ง�����

ดนตรี
ครูศุภฤกษ์

ส�����

2204
ครูเจตน์สฤษฎิ�

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

ค้นคว้า
เพิ�มเติม
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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

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

513 513513513513513
ครูจิรนันท์ครูจิรนันท์กลางวันครูวาสนาครูปรีชาครูพิชาณสัม์ครูพิชาณสัม์

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

513 513513513513513
ครูโสภาพรครูวาสนากลางวันครูเจนจิราครูมานัสครูปรีชาครูเอนก

ง����� ชุมนุม/ค�����พักว�����อ�����ส�����

513 T.A 513513513513513
อ�����ครูเจนจิรากลางวันครูพิชาณสัม์ครูปัถย์ครูสทุธาวรรณครูนวรัฐ

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

513 513513513513513
ครูมานัสครูมานัสกลางวันครูเทวราชครูเทวราชครูโสภาพรครูเจนจิรา

ระดับ/ ว�����ว�����พักง�����ว�����ว�����

สวนฯศึกษา 513513คอมฯ �513513
ครูเอนกครูเอนกกลางวันครูวาสนาครูมานัสครูจิรนันท์หน้าที�/

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

2206 22062206220622062206
ครูธรีพลครูอภิชาติกลางวันครูอารยาครูวิโรจน์ครูสมพงษ์ครูเจตน์สฤษฎิ�

ว����� พ�����อ�����พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมว�����

303 สนาม �2206นวรัฐนวรัฐ303
ครูชนพัฒน์ครูสมพงษ์กลางวันครูเรือนคาํครูเรือนคาํครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์

แนะแนว ชุมนุมค้นคว้าพักค้นคว้าส�����ส�����

2206 22062206
เพิ�มเติมกลางวันเพิ�มเติมครูเจตน์สฤษฎิ�ครูอภิชาติครูสพัุตรา

ง����� ง�����ท�����พักส�����ท�����ง�����

คอมฯ � 2206220622062206คอมฯ �
ครูนวรัฐครูธรีพลกลางวันครูอารยาครูวาสนาครูวาสนาครูวาสนา

ระดับ/ เพิ�มเติมศ�����พักพ�����ท�����ค�����

สวนฯศึกษา อุดมดนตรี220622062206
ครูวรามนครูศุภฤกษ์กลางวันครูชนพัฒน์ครูวาสนาครูวิโรจน์หน้าที�/

ส�����

513
ครูสทุธาวรรณ

อ�����

513
ครูปัถย์

แนะแนว

 513
ครูพงศ์ลดา

ศ�����

ดนตรี
ครูศุภฤกษ์

พ�����

513
ครูชนพัฒน์

E30201

2206
ครูA

พ�����

สนาม �
ครูชนพัฒน์

ลดเรียน
เพิ�มรู้

ค้นคว้า
เพิ�มเติม

เพิ�มเติม

อุดม
ครูวรามน
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ค����� เลือก/ปัถอ�����พักอ�����ส�����ท�����

205 นันทก์มล205205205205
ครูโยธนิครูAl LuigiกลางวันครูAครูเจตน์สฤษฎิ�ครูวาสนาครูจันทมิา

ส����� ส�����อ�����พักง�����ง�����ส�����

205 205205คอมฯ �คอมฯ �205
ครูเจตน์สฤษฎิ�ครูMarkoกลางวันครูวาสนาครูวาสนาครูอารยาครูEric

อ����� ชุมนุมค�����พักท�����ส�����อ�����

205 205205205205
ครูจันทมิากลางวันครูวาสนาครูEricครูAl LuigiครูAl Luigi

ศ����� อ�����อ�����พักอ�����พ�����อ�����

ดนตรี 205205205205205
ครูAl LuigiครูAl LuigiกลางวันครูMarkoครูEricครูAครูศุภฤกษ์

ระดับ/ ว�����ว�����พักส�����อ�����อ�����

สวนฯศึกษา 205205205205205
ครูอารีรัตน์ครูอารีรัตน์กลางวันครูอารยาครูAl LuigiครูAl Luigiหน้าที�/
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แนะแนว
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ครูพงศ์ลดา


