
วัน ช้ัน 08:15-09:05น. 09:10-10:00น. 10:15-11:05น. 11:10-12:00น. 13:00-13:50น. 13:50-14:40น. 14:50-15:40น. 15:45-16:35น.

ม.5/1 ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์)

ม.5/2 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) เคมี3 (อ.อรพินท์) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/3 คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) เคมี3 (อ.อรพินท์) เคมี3 (อ.อรพินท์) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี)

ม.5/4 สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) เคมี3 (อ.อรพินท์)

ม.5/5(1) คณิตพ้ืนฐาน (อ.อังคณา) แนะแนว (อ.ฐิติมา) คณิตเพ่ิมเติม (อ.ทนงค์) คณิตเพ่ิมเติม (อ.ทนงค์) ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์)

ม.5/5(2-3) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) แนะแนว (อ.ฐิติมา) จีนหลัก (รุจิรา)/ฝร่ังเศสฯ (อ.ขจรวรรณกร) จีนหลัก (รุจิรา)/ฝร่ังเศสฯ (อ.ขจรวรรณกร) ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์)

ม.5/5(4-5) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) แนะแนว (อ.ฐิติมา) ออกแบบ (อ.ปารย์)/ไอที (อ.ภักภูมิ ) ออกแบบ (อ.ปารย์)/ไอที (อ.ภักภูมิ ) ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์)

ม.5/6 เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา) คณิต13 (อ.จุมพล) คณิต13 (อ.จุมพล)

ม.5/7 คณิต13 (อ.จุมพล) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) คณิต13 (อ.จุมพล) คณิต13 (อ.จุมพล) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา)

ม.5/1 ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) เคมี3 (อ.อรพินท์)

ม.5/2 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/3 ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี)

ม.5/4 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) แนะแนว (อ.ฐิติมา) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ฟิสิกส์3 (อ.ภาคิน) ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร)

ม.5/5(1) คณิตเพ่ิมเติม (อ.ทนงค์) คณิตเพ่ิมเติม (อ.ทนงค์) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม)

ม.5/5(2-3) จีนเพ่ิม (อ.ฤดีมาศ,อ.จีน)/ฝร่ังเศสหลัก3(อ.ทวิช) จีนเพ่ิม (อ.ฤดีมาศ,อ.จีน)/ฝร่ังเศสหลัก3(อ.ทวิช) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม)

ม.5/5(4-5) ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/คณิตเพ่ิม (อ.พุฒิพงศ์) ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/คณิตเพ่ิม (อ.พุฒิพงศ์) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม)

ม.5/6 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) คอมพิวเตอร์ (อ.ยุทธกานต์) ศิลปะ (อ.อมรา) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) การงานอาชีพฯ (อ.อรวรรณ) แนะแนว (อ.ฐิติมา)

ม.5/7 สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) ศิลปะ (อ.อมรา) คอมพิวเตอร์ (อ.ยุทธกานต์) การงานอาชีพฯ (อ.อรวรรณ) แนะแนว (อ.ฐิติมา) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา)

ม.5/1 คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ฟิสิกส์3 (อ.ภาคิน) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา)

ม.5/2 เคมี3 (อ.อรพินท์) เคมี3 (อ.อรพินท์) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร)

ม.5/3 ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) แนะแนว (อ.ฐิติมา)

ม.5/4 ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) เคมี3 (อ.อรพินท์) เคมี3 (อ.อรพินท์) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ประวัติศาสตร์ (นศ.ธนากร)

ม.5/5(1) ประวัติศาสตร์3 สากล (อ.พิมพา) ประวัติศาสตร์3 สากล (อ.พิมพา) การพัฒนาทักษะภาษา(นศ.รฉัตร/นศ.ฐิติพร) การพัฒนาทักษะภาษา(นศ.รฉัตร/นศ.ฐิติพร) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา)

ม.5/5(2-3) ประวัติศาสตร์3 สากล (อ.พิมพา) ประวัติศาสตร์3 สากล (อ.พิมพา) จีนหลัก (อ.รุจิรา)/ฝร่ังเศสหลัก3 (อ.ทวิช) จีนหลัก (อ.รุจิรา)/ฝร่ังเศสหลัก3 (อ.ทวิช) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา)

ม.5/5(4-5) ประวัติศาสตร์3 สากล (อ.พิมพา) ประวัติศาสตร์3 สากล (อ.พิมพา) ออกแบบ (อ.ปารย์)/ไอที (อ.ภักภูมิ ) ออกแบบ (อ.ปารย์)/ไอที (อ.ภักภูมิ ) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา)

ม.5/6 ภาษาอังกฤษ (อ.ตรัยขวัญ) ภาษาอังกฤษ (อ.หฤทัย) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์) ชีววิทยา12 (อ.กุศล) ชีววิทยา12 (อ.กุศล)

ม.5/7 ภาษาอังกฤษ (อ.หฤทัย) ภาษาอังกฤษ (อ.ตรัยขวัญ) ชีววิทยา12 (อ.กุศล) ชีววิทยา12 (อ.กุศล) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคมี12 (อ.ดร.ขวัญชนก) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์)

ม.5/1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) แนะแนว (อ.ฐิติมา) เคมี3 (อ.อรพินท์) เคมี3 (อ.อรพินท์) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี)

ม.5/2 แนะแนว (อ.ฐิติมา) ภาษาไทยพ้ืนฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ฟิสิกส์3 (อ.ภาคิน)

ม.5/3 ฟิสิกส์3 (อ.ภาคิน) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์) เคมี3 (อ.อรพินท์) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/4 คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ปิยะณัฐ) วิทยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต์) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/5(1) คณิตพ้ืนฐาน (อ.อังคณา) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (อ.อัจฉรีย์) ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม ) อังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี)

ม.5/5(2-3) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) จีนเพ่ิม (อ.ฤดีมาศ,อ.จีน)/ฝร่ังเศสฯ(อ.ขจรวรรณกร) ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม ) อังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี)

ม.5/5(4-5) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/คณิตเพ่ิม (อ.พุฒิพงศ์) ศิลปะพ้ืนฐาน (นศ.ณิชากร) ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ.ตติยา) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) วิทย์กายภาพ1 (อ.นิคม ) อังกฤษพ้ืนฐาน (อ.บุษยมาลี)

ม.5/6 ชีววิทยา12 (อ.กุศล) ชีววิทยา12 (อ.กุศล) ประวัติศาสตร์ (อ.สมชาย) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วิทย์บูรณาการ10 (อ.พงษ์ระวี) วิทย์บูรณาการ10 (อ.พงษ์ระวี) วิทย์บูรณาการ10 (อ.พงษ์ระวี)

ม.5/7 คณิต13 (อ.จุมพล) คณิต13 (อ.จุมพล) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ประวัติศาสตร์ (อ.สมชาย) ชีววิทยา12 (อ.กุศล) ชีววิทยา12 (อ.กุศล) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์) ฟิสิกส์12 (อ.ธีรวัฒน์)

ม.5/1 คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/2 ชีววิทยา3 (อ.วิลาสินี) ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ)

ม.5/3 ฟิสิกส์3 (อ.มนตรี) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์)

ม.5/4 คณิตพ้ืนฐาน (อ.ทนงค์) คณิตเพ่ิมเติม (อ.อิทธิชาติ)

ม.5/5(1) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) ภาษาและวัฒนธรรม  (นศ.ฐิติพร/นศ.รฉัตร) ภาษาและวัฒนธรรม  (นศ.ฐิติพร/นศ.รฉัตร)

ม.5/5(2-3) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) ภาษาและวัฒนธรรม  (นศ.ฐิติพร/นศ.รฉัตร) ภาษาและวัฒนธรรม  (นศ.ฐิติพร/นศ.รฉัตร)

ม.5/5(4-5) สังคมพ้ืนฐาน (อ.สมชาย) ภาษาและวัฒนธรรม  (นศ.ฐิติพร/นศ.รฉัตร) ภาษาและวัฒนธรรม  (นศ.ฐิติพร/นศ.รฉัตร)

ม.5/6 คณิต13 (อ.จุมพล) คณิต13 (อ.จุมพล) คณิต13 (อ.จุมพล)

ม.5/7 วิทย์บูรณาการ10 (อ.พงษ์ระวี) วิทย์บูรณาการ10 (อ.พงษ์ระวี) วิทย์บูรณาการ10 (อ.พงษ์ระวี)

ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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การงานพ้ืนฐานอาชีพ

สาระเพ่ิมเติมอิสระ

กิจกรรม รด.

วันอังคาร

วันพุธ

วันจันทร์

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์ อาจารย์ท่ีปรึกษา กิจกรรมอิสระ ม.ปลาย กิจกรรม รด.


