
    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ค21102 ท21102 ส21102 ศ21102 แนะแนว
ครูสายใจ ครูบญุมี ครูล าใย ครูอภิวชั ครูวชัราภรณ์

องัคาร ส21102 ท21102 ว21102 พ21102 กิจกรรม
ครูล าใย ครูบญุมี ครูดวงกมล ครูชยัมงคล ชมุนมุ

พธุ ศ21102 ค21102 อ21102 พ20202
ครูอภิวชั ครูสายใจ ครูรัชนี ครูชยัมงคล

พฤหสับดี ส21104 อ21102 ค21102 ว21104 ว20212 ง21102 กิจกรรม
ครูวฒิุชยั ครูรัชนี ครูสายใจ ครูมยรีุ ครูดวงกมล ครูวาสนา ลส/นน

ศกุร์ พ21102 ส21102 อ21102 ท21102 ป้องกนั
ครูชยัมงคล ครูล าใย ครูรัชนี ครูบญุมี การทจุริต

    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ท21102 ค21102 ส21102 พ21102 อ21102 แนะแนว ศ21102
ครูบญุมี ครูสายใจ ครูล าใย ครูชยัมงคล ครูรัชนี ครูวชัราภรณ์ ครูอภิวชั

องัคาร ส21104 ว21102 ท21102 ว21104 กิจกรรม
ครูวฒิุชยั ครูดวงกมล ครูบญุมี ครูมยรีุ ชมุนมุ

พธุ ค21102 อ21102 พ20202 ศ21102
ครูสายใจ ครูรัชนี ครูชยัมงคล ครูอภิวชั

พฤหสับดี ส21102 พ21102 อ21102 ค21102 ง21102 ว20212 กิจกรรม
ครูล าใย ครูชยัมงคล ครูรัชนี ครูสายใจ ครูวาสนา ครูดวงกมล ลส/นน

ศกุร์ ท21102 ส21102 ป้องกนั
ครูบญุมี ครูล าใย การทจุริต

ว20202
ครูรัตน์ดาวลั

ง20202
ครูวาสนา

ทกัษะงานอาชีพ

ทกัษะงานอาชีพ

ว21102

ครูวาสนา

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว21102
ครูดวงกมล

ว20202
ครูรัตน์ดาวลั

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.
ครูดวงกมล

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ง20202



    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ อ21102 พ21102 ท21102 ว21104 ว20212
ครูรัชนี ครูชยัมงคล ครูบญุมี ครูมยรีุ ครูดวงกมล

องัคาร ว21102 ส21102 ง21102 ค21102 ศ21102 อ21102 กิจกรรม
ครูดวงกมล ครูล าใย ครูวาสนา ครูสายใจ ครูอภิวชั ครูรัชนี ชมุนมุ

พธุ พ20202 ส21102 ค21102 อ21102
ครูชยัมงคล ครูล าใย ครูสายใจ ครูรัชนี

พฤหสับดี ค21102 ท21102 ส21102 ศ21102 กิจกรรม
ครูสายใจ ครูบญุมี ครูล าใย ครูอภิวชั ลส/นน

ศกุร์ ส21104 พ21102 ท21102 แนะแนว ป้องกนั
ครูวฒิุชยั ครูชยัมงคล ครูบญุมี ครูวชัราภรณ์ การทจุริต

    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ท22102 อ22102 ง22102 พ22102 ส22102
ครูอินทิรา ครูพชัรี ครูวาสนา ครูชยัมงคล ครูวฒิุชยั

องัคาร อ22102 ส22102 ค22102 ท22102 พ20204 ศ22102 กิจกรรม
ครูพชัรี ครูวฒิุชยั ครูสถิตย์ ครูอินทิรา ครูชยัมงคล ครูอภิวชั ชมุนมุ

พธุ ส22102 ว22104 ค22102 ส22104
ครูวฒิุชยั ครูดวงกมล ครูสถิตย์ ครูทองใบ

พฤหสับดี พ22102 ค22102 กิจกรรม
ครูชยัมงคล ครูสถิตย์ ลส/นน

ศกุร์ อ22102 ว22102 ท22102 แนะแนว ศ22102 ว20214 ป้องกนั
ครูพชัรี ครูรัตน์ดาวลั ครูอินทิรา ครูวชัราภรณ์ ครูอภิวชั ครูดวงกมล การทจุริต

ว22102
ครูรัตน์ดาวลั

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ง20202
ครูวาสนา

ว20202

ทกัษะงานอาชีพ

ทกัษะงานอาชีพ

ว20204
ครูดวงกมล

ง20204
ครูบณัฑิต

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ครูรัตน์ดาวลั

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว21102
ครูดวงกมล



    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ส22102 ท22102 พ22102
ครูวฒิุชยั ครูอินทิรา ครูชยัมงคล

องัคาร แนะแนว อ22102 ว20214 พ20204 กิจกรรม
ครูวชัราภรณ์ ครูพชัรี ครูดวงกมล ครูชยัมงคล ชมุนมุ

พธุ ว22104 ค22102 ส22102 ง22102
ครูดวงกมล ครูสถิตย์ ครูวฒิุชยั ครูวาสนา

พฤหสับดี ค22102 อ22102 ส22102 ท22102 ศ22102 พ22102 กิจกรรม
ครูสถิตย์ ครูพชัรี ครูวฒิุชยั ครูอินทิรา ครูอภิวชั ครูชยัมงคล ลส/นน

ศกุร์ ค22102 ท22102 ว22102 อ22102 ศ22102 ส22104 ป้องกนั
ครูสถิตย์ ครูอินทิรา ครูรัตน์ดาวลั ครูพชัรี ครูอภิวชั ครูทองใบ การทจุริต

    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ค23102 ท23102 อ23102 ว23102 ว20216 ส23102 ง23102
ครูสถิตย์ ครูอินทิรา ครูพชัรี ครูรัตน์ดาวลั ครูรัตน์ดาวลั ครูทองใบ ครูไกรวฒิุ

องัคาร พ23102 ค23102 ท23102 ส23102 แนะแนว ว23104 กิจกรรม
ครูรัตนา ครูสถิตย์ ครูอินทิรา ครูทองใบ ครูวชัราภรณ์ ครูจลุมณี ชมุนมุ

พธุ อ23102 ท23102
ครูพชัรี ครูอินทิรา

พฤหสับดี ค23102 อ23102 ส23104 ศ23102 กิจกรรม
ครูสถิตย์ ครูพชัรี ครูวฒิุชยั ครูอภิวชั ลส/นน

ศกุร์ ส23102 พ23102 พ20206 ศ23102 ป้องกนั
ครูทองใบ ครูรัตนา ครูชยัมงคล ครูอภิวชั การทจุริต

ทกัษะงานอาชีพ

ทกัษะงานอาชีพ

ว20204
ครูดวงกมล

ว20206
ครูนชุรา

ว23102
ครูรัตน์ดาวลั

ง20206
ครูไกรวฒิุ

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ง20204
ครูบณัฑิต

ว22102
ครูรัตน์ดาวลั

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ส23102 อ23102 ค23102 พ23102 ศ23102 ง23102 ว20216
ครูทองใบ ครูพชัรี ครูสถิตย์ ครูรัตนา ครูอภิวชั ครูไกรวฒิุ ครูรัตน์ดาวลั

องัคาร ค23102 ศ23102 ท23102 พ23102 กิจกรรม
ครูสถิตย์ ครูอภิวชั ครูอินทิรา ครูรัตนา ชมุนมุ

พธุ ส23102 ว23102 ท23102 อ23102
ครูทองใบ ครูรัตน์ดาวลั ครูอินทิรา ครูพชัรี

พฤหสับดี ท23102 ส23102 อ23102 แนะแนว กิจกรรม
ครูอินทิรา ครูทองใบ ครูพชัรี ครูวชัราภรณ์ ลส/รด/บพ

ศกุร์ ว23104 ค23102 ส23104 พ20206 ป้องกนั
ครูจลุมณี ครูสถิตย์ ครูวฒิุชยั ครูชยัมงคล การทจุริต

    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ส31102 ค30202 ว30282 พ31102 ว30243
ครูวฒิุชยั ครูอตพิงศ์ ครูนชุรา ครูรัตนา ครูมยรีุ

องัคาร ค30202 ท31102 พ30202 อ30202 กิจกรรม
ครูอตพิงศ์ ครูบญุมี ครูรัตนา ครูพชัรี ชมุนมุ

พธุ ว30202 ค30202 อ31102 แนะแนว
ครูอารยา ครูอตพิงศ์ ครูชาญชยั ครูวชัราภรณ์

พฤหสับดี ว31103 ค31102 ส31104 ศ31102 กิจกรรม
ครูมยรีุ ครูอตพิงศ์ ครูทองใบ ครูไกรวฒิุ ลส/รด/บพ

ศกุร์ ท31102 ค31102 อ31102 ส31102 ป้องกนั
ครูบญุมี ครูอตพิงศ์ ครูชาญชยั ครูวฒิุชยั การทจุริต

ทกัษะงานอาชีพ

ครูอารยา
ว30241
ครูมยรีุ

ว30222
ครูจลุมณี

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ทกัษะงานอาชีพ

ง30202
ครูบณัฑิต

ว23102
ครูรัตน์ดาวลั

ง20206
ครูไกรวฒิุ

ว20206
ครูนชุรา

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว30202

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก



    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ค30202 ว30202 อ31102 แนะแนว ว30243 อ30202 พ31102
ครูอตพิงศ์ ครูอารยา ครูชาญชยั ครูวชัราภรณ์ ครูมยรีุ ครูพชัรี ครูรัตนา

องัคาร ท31102 ค30202 ว30282 อ31102 ว31103 ส31102 กิจกรรม
ครูบญุมี ครูอตพิงศ์ ครูนชุา ครูชาญชยั ครูมยรีุ ครูวฒิุชยั ชมุนมุ

พธุ ค30202 ส31102
ครูอตพิงศ์ ครูวฒิุชยั

พฤหสับดี ค31102 ท31102 ศ31102 ส31104 กิจกรรม
ครูอตพิงศ์ ครูบญุมี ครูไกรวฒิุ ครูทองใบ ลส/รด/บพ

ศกุร์ ค31102 พ31102 ป้องกนั
ครูอตพิงศ์ ครูรัตนา การทจุริต

    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ อ32102 ค30204 ท32102 ว30284 ส32104
ครูชาญชยั ครูจิตรานนท์ ครูอินทิรา ครูนชุรา ครูทองใบ

องัคาร ค32102 อ32102 ส32102 แนะแนว กิจกรรม
ครูจิตรานนท์ ครูชาญชยั ครูล าใย ครูวชัราภรณ์ ชมุนมุ

พธุ ค30204 ว30287
ครูจิตรานนท์ ครูนชุรา

พฤหสับดี ค32102 ว30243 ส32102 อ30204 กิจกรรม
ครูจิตรานนท์ ครูมยรีุ ครูล าใย ครูชาญชยั ลส/รด/บพ

ศกุร์ ค30204 ท32102 พ32102 ศ32102 ป้องกนั
ครูจิตรานนท์ ครูอินทิรา ครูรัตนา ครูไกรวฒิุ การทจุริต

ว30243
ครูมยรีุ

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว30241
ครูมยรีุ

ง30202
ครูบณัฑิต

ทกัษะงานอาชีพ

ว30223
ครูจลุมณี
ว32102
ครูอารยา

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว30202
ครูอารยา

ทกัษะงานอาชีพ

ครูบณัฑิต
ว32102

ง30204

ว30222
ครูจลุมณี

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ครูอารยา



    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ค32102 ท32102 ศ32102
ครูอตพิงศ์ ครูอินทิรา ครูไกรวฒิุ

องัคาร อ32102 ค30204 ว30287 ส32104 กิจกรรม
ครูชาญชยั ครูจิตรานนท์ ครูนชุรา ครูทองใบ ชมุนมุ

พธุ ค32102 ส32102
ครูอตพิงศ์ ครูล าใย

พฤหสับดี อ32102 ท32102 ว30243 ค30204 พ32102 ว30284 กิจกรรม
ครูชาญชยั ครูอินทิรา ครูมยรีุ ครูจิตรานนท์ ครูรัตนา ครูนชุรา ลส/รด/บพ

ศกุร์ ค30204 อ32102 แนะแนว ส32102 ป้องกนั
ครูจิตรานนท์ ครูชาญชยั ครูวชัราภรณ์ ครูล าใย การทจุริต

    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ อ33102 ค33102 พ33102 ส33102 ว30286
ครูรัชนี ครูจิตรานนท์ ครูรัตนา ครูล าใย ครูนชุรา

องัคาร ว30225 อ33102 กิจกรรม
ครูจลุมณี ครูรัชนี ชมุนมุ

พธุ ท33102 ค33102
ครูบญุมี ครูจิตรานนท์

พฤหสับดี ท33102 ว30245 อ30206 ส33102 กิจกรรม
ครูบญุมี ครูนชุรา ครูรัชนี ครูล าใย ลส/รด/บพ

ศกุร์ ศ33102 อ30206 ค30206 ว30288 แนะแนว พ30203 ป้องกนั
ครูอภิวชั ครูรัชนี ครูสายใจ ครูมยรีุ ครูนชุรา ครูรัตนา การทจุริต

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.00 น. - 13.00 น.

ว30205
ครูอารยา

ว30245
ครูนชุรา

ว30225
ครูจลุมณี
ค30206
ครูสายใจ

ว32102
ครูอารยา

หมายเหต ุ  พกักลางวนั 12.15 น. - 13.00 น.

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว30223
ครูจลุมณี

ทกัษะงานอาชีพ

ง30204
ครูบณัฑิต

ว32102

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว30243
ครูมยรีุ

ง30206
ครูบณัฑิต

ครูอารยา

ทกัษะงานอาชีพ



    เวลา  08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30
      วนั 1 2 3 4 5 6 7

จนัทร์ ค33102 ศ33102 ท33102 อ33102 ส33102
ครูจิตรานนท์ ครูอภิวชั ครูบญุมี ครูรัชนี ครูล าใย

องัคาร ค30206 ส33102 อ33102 ว30286 กิจกรรม
ครูสายใจ ครูล าใย ครูรัชนี ครูนชุรา ชมุนมุ

พธุ พ30203 ท33102
ครูรัตนา ครูบญุมี

พฤหสับดี อ30206 ค33102 ว30245 พ33102 กิจกรรม
ครูรัชนี ครูจิตรานนท์ ครูนชุรา ครูรัตนา ลส/รด/บพ

ศกุร์ ว30225 อ30206 ว30288 แนะแนว ป้องกนั
ครูจลุมณี ครูรัชนี ครูมยรีุ ครูนชุรา การทจุริตครูสายใจ

ว30225
ครูจลุมณี

ค30206

ง30206

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ว30245
ครูนชุรา

ครูบณัฑิต
ว30205

ทกัษะงานอาชีพ

ครูอารยา


