
 

ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๓.๑ ภาษาไทย ปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง ๓๔๙  
ม. ๓.๒ สุขศึกษาและพลศึกษา เตือนใจ  วิโสจสงคราม ใต้ยิม  
ม. ๓.๓ ศิลปะ ศันสนีย  แสงชาติ ศิลป์ ๕  
ม. ๓.๔ การงานอาชีพ รมย์นลิน  ไสยวรรณ งานไม้  
ม. ๓.๕ เทคโนโลยีฯ ทัศนีย์  จันทรัตน์ คอม ๓  
ม. ๓.๖ คณิตศาสตร์ สุพัตรา  อิสระ ๔๓๖  
ม. ๓.๗ วิทยาศาสตร์ จินดา  จันทร์น้อย ๓๒๕  
ม. ๓.๘ สังคมศึกษาฯ ชุติมา  รักรอด ๑๓๓  
ม. ๓.๙ ภาษาไทย สุมานา  รักบุรี ๓๓๓  

ม. ๓.๑๐ วิทยาศาสตร์ นุชรินทร์  สุขสง ๓๑๙  
ม. ๓.๑๑ การงานอาชีพ สุชาดา  เรืองเทพ ห้องสมุด  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๓.๑๒  และ ม. ๓.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๓.๑ การงานอาชีพ สุชาดา  เรืองเทพ ห้องสมุด  
ม. ๓.๒ ภาษาไทย ปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง ๓๔๙  
ม. ๓.๓ สุขศึกษาและพลศึกษา เตือนใจ  วิโสจสงคราม ใต้ยิม  
ม. ๓.๔ ศิลปะ ศันสนีย  แสงชาติ ศิลป์ ๕  
ม. ๓.๕ การงานอาชีพ รมย์นลิน  ไสยวรรณ งานไม้  
ม. ๓.๖ เทคโนโลยีฯ ทัศนีย์  จันทรัตน์ คอม ๓  
ม. ๓.๗ คณิตศาสตร์ สุพัตรา  อิสระ ๔๓๖  
ม. ๓.๘ วิทยาศาสตร์ จินดา  จันทร์น้อย ๓๒๕  
ม. ๓.๙ สังคมศึกษาฯ ชุติมา  รักรอด ๑๓๓  

ม. ๓.๑๐ ภาษาไทย สุมานา  รักบุรี ๓๓๓  
ม. ๓.๑๑ วิทยาศาสตร์ นุชรินทร์  สุขสง ๓๑๙  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๓.๑๒  และ ม. ๓.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๓.๑ วิทยาศาสตร์ นุชรินทร์  สุขสง ๓๑๙  
ม. ๓.๒ การงานอาชีพ สุชาดา  เรืองเทพ ห้องสมุด  
ม. ๓.๓ ภาษาไทย ปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง ๓๔๙  
ม. ๓.๔ สุขศึกษาและพลศึกษา เตือนใจ  วิโสจสงคราม ใต้ยิม  
ม. ๓.๕ ศิลปะ ศันสนีย  แสงชาติ ศิลป์ ๕  
ม. ๓.๖ การงานอาชีพ รมย์นลิน  ไสยวรรณ งานไม้  
ม. ๓.๗ เทคโนโลยีฯ ทัศนีย์  จันทรัตน์ คอม ๓  
ม. ๓.๘ คณิตศาสตร์ สุพัตรา  อิสระ ๔๓๖  
ม. ๓.๙ วิทยาศาสตร์ จินดา  จันทร์น้อย ๓๒๕  

ม. ๓.๑๐ สังคมศึกษาฯ ชุติมา  รักรอด ๑๓๓  
ม. ๓.๑๑ ภาษาไทย สุมานา  รักบุรี ๓๓๓  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๓.๑๒  และ ม. ๓.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๓.๑ ภาษาไทย สุมานา  รักบุรี ๓๓๓  
ม. ๓.๒ วิทยาศาสตร์ นุชรินทร์  สุขสง ๓๑๙  
ม. ๓.๓ การงานอาชีพ สุชาดา  เรืองเทพ ห้องสมุด  
ม. ๓.๔ ภาษาไทย ปนุจสิกฐา  ด้วงรุ่ง ๓๔๙  
ม. ๓.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา เตือนใจ  วิโสจสงคราม ใต้ยิม  
ม. ๓.๖ ศิลปะ ศันสนีย  แสงชาติ ศิลป์ ๕  
ม. ๓.๗ การงานอาชีพ รมย์นลิน  ไสยวรรณ งานไม้  
ม. ๓.๘ เทคโนโลยีฯ ทัศนีย์  จันทรัตน์ คอม ๓  
ม. ๓.๙ คณิตศาสตร์ สุพัตรา  อิสระ ๔๓๖  

ม. ๓.๑๐ วิทยาศาสตร์ จินดา  จันทร์น้อย ๓๒๕  
ม. ๓.๑๑ สังคมศึกษาฯ ชุติมา  รักรอด ๑๓๓  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๓.๑๒  และ ม. ๓.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 

 

 

 

 

 


