
ตารางเรียนโครงการปรับพื้นฐานการเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  

 

ที ่ ว/ด/ป กลุ่ม 08.30 – 10.30 10.30 - 12.30 13.30 – 15.30 

1 17 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) 
SMP 2 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) 
GEN 1 ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.4) 
GEN 2 วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (541) 
MEP 1 คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (336) 

2 18 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) 
SMP 2 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (544) 
GEN 1 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.4) 
GEN 2 วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (541) 
MEP 1 คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (337) 

3 19 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) 
SMP 2 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) 
GEN 1 ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.4) 
GEN 2 วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (541) 
MEP 1 คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (337) 

4 22 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) 
SMP 2 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) 
GEN 1 วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (541) 
GEN 2 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (337) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.4) 

5 23 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (544) 
SMP 2 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) 
GEN 1 วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (541) 
GEN 2 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.4) ภาษาอังกฤษ (337) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.4) 

6
  
  
  
  

24 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) 

SMP 2 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (336) 

GEN 1 วิทยาศาสตร์ (ป.3) ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (541) 

GEN 2 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.3) ภาษาอังกฤษ (334) 

MEP 1 ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.3) 

 



 
 

ที ่ ว/ด/ป กลุ่ม 08.30 – 10.30 10.30 - 12.30 13.30 – 15.30 

7 25 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) 
SMP 2 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (336) 
GEN 1 วิทยาศาสตร์ (ป.3) ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (541) 
GEN 2 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.3) ภาษาอังกฤษ (334) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.3) 

8 26 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (544) 
SMP 2 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (337) 
GEN 1 วิทยาศาสตร์ (ป.3) ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (541) 
GEN 2 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.3) ภาษาอังกฤษ (337) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (542) วิทยาศาสตร์ (ป.3) 

9 29 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) 
SMP 2 ภาษาอังกฤษ (337) คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) 
GEN 1 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.2) ภาษาอังกฤษ (337) 
GEN 2 ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.3) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (336) วิทยาศาสตร์ (ป.3) คณิตศาสตร์ (542) 

10 30 
เม.ย. 
2562 

SMP 1 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (337) 
SMP 2 ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) 
GEN 1 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.2) ภาษาอังกฤษ (334) 
GEN 2 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.3) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (337) วิทยาศาสตร์ (ป.3) คณิตศาสตร์ (542) 

11 1 
พ.ค. 
2562 

SMP 1 คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) ภาษาอังกฤษ (334) 
SMP 2 ภาษาอังกฤษ (334) คณิตศาสตร์ (544) วิทยาศาสตร์ (ป.7) 
GEN 1 คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.2) ภาษาอังกฤษ (337) 
GEN 2 ภาษาอังกฤษ (336) คณิตศาสตร์ (541) วิทยาศาสตร์ (ป.3) 
MEP 1 ภาษาอังกฤษ (337) วิทยาศาสตร์ (ป.3) คณิตศาสตร์ (542) 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางเรียนโครงการปรับพื้นฐานการเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

 

ที ่ ว/ด/ป กลุ่ม 08.30-10.00 10.00-11.30 12.00-13.30 13.30-15.00 15.00-16.30 

1 17 เม.ย. 62 SMTE อังกฤษ คณิต เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
GEN คณิต อังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 

2 18 เม.ย. 62 SMTE อังกฤษ คณิต เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
GEN คณิต อังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 

3 19 เม.ย. 62 SMTE อังกฤษ คณิต เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
GEN คณิต อังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 

4 22 เม.ย. 62 SMTE ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต อังกฤษ 
GEN เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา คณิต 

5 23 เม.ย. 62 SMTE ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต อังกฤษ 
GEN เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา คณิต 

6 24 เม.ย. 62 SMTE ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต อังกฤษ 
GEN เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา คณิต 

7 25 เม.ย. 62 SMTE ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต อังกฤษ 
GEN เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา คณิต 

8 26 เม.ย. 62 SMTE ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต อังกฤษ 
GEN เคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ ชีววิทยา คณิต 

9 29 เม.ย. 62 SMTE ชีววิทยา คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ 
GEN คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 

10 30 เม.ย. 62 SMTE ชีววิทยา คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ 
GEN คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 

11 1 พ.ค. 62 
 

SMTE ชีววิทยา คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ 
GEN คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 

12 2 พ.ค. 62 SMTE ชีววิทยา คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ 
GEN คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 

13 3 พ.ค. 62 SMTE ชีววิทยา คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ 
GEN คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี 

 
หมายเหตุ  ฟิสิกส์   (ห้อง ป.6  อาคาร 4)     ภาษาอังกฤษ (ห้อง 331 อาคาร 3) 

เคมี   (ห้อง ป.1  อาคาร 4)     คณิตศาสตร์ (ห้อง 535-SMTE, 543-GEN  อาคาร 5) 
  ชีววิทยา   (ห้อง ป.5  อาคาร 4)   

 


