
วนั ช ัน้ 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 ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี เคม4ี (อ.อรพนิท)์

ม.5/2 ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) สขุศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จไุรรัตน)์ ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) เคม4ี (อ.อรพนิท)์ สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/3 คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) เคม4ี (อ.อรพนิท)์ เคม4ี (อ.อรพนิท)์ สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี

ม.5/4 สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา)

ม.5/5(1) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.อังคณา) วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.ทนงค)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.ทนงค)์ ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) แนะแนว (อ.ฐติมิา)

ม.5/5(2-3) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ จนีหลัก (รจุริา)/ฝร่ังเศสฯ (อ.ขจรวรรณกร) จนีหลัก (รจุริา)/ฝร่ังเศสฯ (อ.ขจรวรรณกร) ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) แนะแนว (อ.ฐติมิา)

ม.5/5(4-5) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ ออกแบบ (อ.ปารย)์/ไอท ี(อ.ภักภมู)ิ ออกแบบ (อ.ปารย)์/ไอท ี(อ.ภักภมู)ิ ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) แนะแนว (อ.ฐติมิา)

ม.5/6 คณติ16 (อ.จมุพล) คณติ16 (อ.จมุพล) ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) ศลิปะพืน้ฐาน (อ.พงศกร) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา) ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์ ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์

ม.5/7 ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) ศลิปะพืน้ฐาน (อ.พงศกร) คณติ16 (อ.จมุพล) ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์ ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์ ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา) ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา)

ม.5/1 ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์

ม.5/2 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/3 ฟิสกิส4์ (อ.ภาคนิ) คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี

ม.5/4 ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) แนะแนว (อ.ฐติมิา) ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ฟิสกิส4์ (อ.ภาคนิ) คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ

ม.5/5(1) คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.ทนงค)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.ทนงค)์ ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช)

ม.5/5(2-3) จนีเพิม่(อ.ฤดมีาศ,อ.จนี)/ฝร่ังเศสหลัก3(อ.ทวชิ) จนีเพิม่(อ.ฤดมีาศ,อ.จนี)/ฝร่ังเศสหลัก3(อ.ทวชิ) ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช)

ม.5/5(4-5) ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/คณติเพิม่(อ.พฒุพิงศ)์ ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/คณติเพิม่(อ.พฒุพิงศ)์ ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ปิยะณัฐ) สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช)

ม.5/6 สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) การงานอาชพีฯ (อ.อรวรรณ) แนะแนว (อ.ฐติมิา) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา)

ม.5/7 ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) การงานอาชพีฯ (อ.อรวรรณ) วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) แนะแนว (อ.ฐติมิา)

ม.5/1 คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ฟิสกิส3์ (อ.ภาคนิ) ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา)

ม.5/2 เคม4ี (อ.อรพนิท)์ เคม4ี (อ.อรพนิท)์ คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร)

ม.5/3 ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) แนะแนว (อ.ฐติมิา)

ม.5/4 ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี เคม4ี (อ.อรพนิท)์ เคม4ี (อ.อรพนิท)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร)

ม.5/5(1) กฎหมายในชวีติประจ าวัน (อ.พมิพา) กฎหมายในชวีติประจ าวัน (อ.พมิพา) การพัฒนาทักษะสือ่สาร (อ.พชิญภณ) การพัฒนาทักษะสือ่สาร (อ.พชิญภณ) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา)

ม.5/5(2-3) กฎหมายในชวีติประจ าวัน (อ.พมิพา) กฎหมายในชวีติประจ าวัน (อ.พมิพา) จนีหลัก (อ.รจุริา)/ฝร่ังเศสหลัก3 (อ.ทวชิ) จนีหลัก (อ.รจุริา)/ฝร่ังเศสหลัก3 (อ.ทวชิ) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา)

ม.5/5(4-5) กฎหมายในชวีติประจ าวัน (อ.พมิพา) กฎหมายในชวีติประจ าวัน (อ.พมิพา) ออกแบบ (อ.ปารย)์/ไอท ี(อ.ภักภมู)ิ ออกแบบ (อ.ปารย)์/ไอท ี(อ.ภักภมู)ิ ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา)

ม.5/6 ภาษาอังกฤษ (อ.ตรัยขวัญ) ภาษาอังกฤษ (อ.หฤทัย) คณติ16 (อ.จมุพล) คณติ16 (อ.จมุพล) ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์ ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์ เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก)

ม.5/7 ภาษาอังกฤษ (อ.หฤทัย) ภาษาอังกฤษ (อ.ตรัยขวัญ) ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) คณติ16 (อ.จมุพล) คณติ16 (อ.จมุพล)

ม.5/1 ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) แนะแนว (อ.ฐติมิา) เคม4ี (อ.อรพนิท)์ เคม4ี (อ.อรพนิท)์ ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ศลิปะพืน้ฐาน (อ.อมรา) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา)

ม.5/2 ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) ภาษาไทยพืน้ฐาน (อ.อรสา) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ แนะแนว (อ.ฐติมิา) ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ฟิสกิส4์ (อ.ภาคนิ)

ม.5/3 ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ เคม4ี (อ.อรพนิท)์ สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/4 คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) วทิยาการค านวณ (อ.ยุทธกานต)์ ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/5(1) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.อังคณา) ภาษาอังกฤษธรุกจิ (อ.อัจฉรยี)์ ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช) ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี

ม.5/5(2-3) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ จนีเพิม่(อ.ฤดมีาศ,อ.จนี)/ฝร่ังเศสฯ(อ.ขจรวรรณกร) ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช) ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี

ม.5/5(4-5) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/คณติเพิม่(อ.พฒุพิงศ)์ ประวัตศิาสตร ์(นศ.ธนากร) ภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ (อ.ตตยิา) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) วทิยก์ายภาพ2 (อ.ธรีน์วัช) ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ.บุษยมาล)ี

ม.5/6 เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) ประวัตศิาสตร ์(อ.สมชาย) ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) ชวีวทิยา13 (อ.พรไพลนิ) คณติ16 (อ.จมุพล)

ม.5/7 คณติ16 (อ.จมุพล) คณติ16 (อ.จมุพล) ประวัตศิาสตร ์(อ.สมชาย) สุขศกึษาและพลศกึษา (อ.ภัทร/อ.จุไรรัตน์) เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) เคม1ี3 (อ.ดร.ขวัญชนก) ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์ ฟิสกิส1์3 (อ.ธรีะวัฒน)์

ม.5/1 คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย)

ม.5/2 ชวีวทิยา4 (อ.วลิาสนิ)ี ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ

ม.5/3 ฟิสกิส4์ (อ.มนตร)ี สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์

ม.5/4 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (อ.ทนงค)์ คณติศาสตรเ์พิม่เตมิ (อ.อทิธชิาต)ิ เคม4ี (อ.อรพนิท)์

ม.5/5(1) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) ภาษาและการสือ่สาร (อ. พชิญภณ) ภาษาและการสือ่สาร (อ. พชิญภณ)

ม.5/5(2-3) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) ภาษาและการสือ่สาร (อ. พชิญภณ) ภาษาและการสือ่สาร (อ. พชิญภณ)

ม.5/5(4-5) สงัคมพืน้ฐาน (อ.สมชาย) ภาษาและการสือ่สาร (อ. พชิญภณ) ภาษาและการสือ่สาร (อ. พชิญภณ)

ม.5/6

ม.5/7

อาจารยท์ีป่รกึษา กจิกรรมอสิระ ม.ปลาย กจิกรรม รด.

ตารางสอนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2564
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การงานพืน้ฐานอาชพี

สาระเพิม่เตมิอสิระ

กจิกรรม รด.

วนัองัคาร

วนัพธุ

วนัจนัทร ์

วนัพฤหสับดี

วนัศกุร ์


