
ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๒.๑ การงานอาชีพ สุคล  เสมือนใจ งานไม้  
ม. ๒.๒ สุขศึกษาและพลศึกษา วิสุทธิ์  ทองช่วย สนาม ๑  
ม. ๒.๓ ศิลปะ สมยุทธ  แสงชาติ ศิลป์ ๔  
ม. ๒.๔ เทคโนโลยีฯ อรุณ  ชูช่วย คอม ๔  
ม. ๒.๕ ภาษาต่างประเทศ สกาวรัก  บุญโยม ๒๓๘  
ม. ๒.๖ วิทยาศาสตร์ วิจิตรา  พรหมบุญแก้ว ๓๒๓  
ม. ๒.๗ การงานอาชีพ ศรีโสภา  เมฆานุวงศ์ ไฟฟ้า ๒  
ม. ๒.๘ ภาษาไทย จ ารอง  จันทร์ด า ๓๔๘  
ม. ๒.๙ สังคมศึกษาฯ ยุพา  เทพกร ๑๓๑  

ม. ๒.๑๐ คณิตศาสตร์ สาริศา  คงมี ๔๓๓  
ม. ๒.๑๑ วิทยาศาสตร์ วิภารัตน์  คงแก้ว ๓๒๕  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๒.๑๒  และ ม. ๒.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๒.๑ วิทยาศาสตร์ วิภารัตน์  คงแก้ว ๓๒๕  
ม. ๒.๒ การงานอาชีพ สุคล  เสมือนใจ งานไม้  
ม. ๒.๓ สุขศึกษาและพลศึกษา วิสุทธิ์  ทองช่วย สนาม ๑  
ม. ๒.๔ ศิลปะ สมยุทธ  แสงชาติ ศิลป์ ๔  
ม. ๒.๕ เทคโนโลยีฯ อรุณ  ชูช่วย คอม ๔  
ม. ๒.๖ ภาษาต่างประเทศ สกาวรัก  บุญโยม ๒๓๘  
ม. ๒.๗ วิทยาศาสตร์ วิจิตรา  พรหมบุญแก้ว ๓๒๓  
ม. ๒.๘ การงานอาชีพ ศรีโสภา  เมฆานุวงศ์ ไฟฟ้า ๒  
ม. ๒.๙ ภาษาไทย จ ารอง  จันทร์ด า ๓๔๘  

ม. ๒.๑๐ สังคมศึกษาฯ ยุพา  เทพกร ๑๓๑  
ม. ๒.๑๑ คณิตศาสตร์ สาริศา  คงมี ๔๓๓  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๒.๑๒  และ ม. ๒.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  วันจันทร์  คาบท่ี ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๒.๑ คณิตศาสตร์ สาริศา  คงมี ๔๓๓  
ม. ๒.๒ วิทยาศาสตร์ วิภารัตน์  คงแก้ว ๓๒๕  
ม. ๒.๓ การงานอาชีพ สุคล  เสมือนใจ งานไม้  
ม. ๒.๔ สุขศึกษาและพลศึกษา วิสุทธิ์  ทองช่วย สนาม ๑  
ม. ๒.๕ ศิลปะ สมยุทธ  แสงชาติ ศิลป์ ๔  
ม. ๒.๖ เทคโนโลยีฯ อรุณ  ชูช่วย คอม ๔  
ม. ๒.๗ ภาษาต่างประเทศ สกาวรัก  บุญโยม ๒๓๘  
ม. ๒.๘ วิทยาศาสตร์ วิจิตรา  พรหมบุญแก้ว ๓๒๓  
ม. ๒.๙ การงานอาชีพ ศรีโสภา  เมฆานุวงศ์ ไฟฟ้า ๒  

ม. ๒.๑๐ ภาษาไทย จ ารอง  จันทร์ด า ๓๔๘  
ม. ๒.๑๑ สังคมศึกษาฯ ยุพา  เทพกร ๑๓๑  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๒.๑๒  และ ม. ๒.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ของโรงเรียนพัทลุง  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  วันจันทร์  คาบที่ ๙ 

 

ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ หมายเหตุ 
ม. ๒.๑ สังคมศึกษาฯ ยุพา  เทพกร ๑๓๑  
ม. ๒.๒ คณิตศาสตร์ สาริศา  คงมี ๔๓๓  
ม. ๒.๓ วิทยาศาสตร์ วิภารัตน์  คงแก้ว ๓๒๕  
ม. ๒.๔ การงานอาชีพ สุคล  เสมือนใจ งานไม้  
ม. ๒.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา วิสุทธิ์  ทองช่วย สนาม ๑  
ม. ๒.๖ ศิลปะ สมยุทธ  แสงชาติ ศิลป์ ๔  
ม. ๒.๗ เทคโนโลยีฯ อรุณ  ชูช่วย คอม ๔  
ม. ๒.๘ ภาษาต่างประเทศ สกาวรัก  บุญโยม ๒๓๘  
ม. ๒.๙ วิทยาศาสตร์ วิจิตรา  พรหมบุญแก้ว ๓๒๓  

ม. ๒.๑๐ การงานอาชีพ ศรีโสภา  เมฆานุวงศ์ ไฟฟ้า ๒  
ม. ๒.๑๑ ภาษาไทย จ ารอง  จันทร์ด า ๓๔๘  

 

หมายเหตุ  ห้อง ม. ๒.๑๒  และ ม. ๒.๑๓  จัดบูรณาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   

 

 

 


