ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ัยเชียงใหม่
ั้ ัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564
ชนม

ว ันพุธ

ว ันพฤห ัสบดี

ว ันศุกร์

09:10-10:00น.

10:15-11:05น.

11:10-12:00น.

ิ ส์2 (นศ.ทวีรัฐ)
ฟิ ส ก

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ม.4/2

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ม.4/3

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

ม.4/4

เคมี2 (อ.นาฏญา)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

13:00-13:50น.

้ ฐานอาชีพ
การงานพืน

13:50-14:40น.

14:50-15:40น.

15:45-16:35น.

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

เคมี2 (นศ.พรนภัส)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

คณิตเพิม
่ (อ.แสงหล ้า)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

ม.4/5(1)

การเขียน (อ.อรสา)

การเขียน (อ.อรสา)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ม.4/5(2-3)

จีนหลัก(อ.ฤดีมาศ)/ฝรั่งเศสหลัก1(อ.ทวิช)

จีนหลัก(อ.ฤดีมาศ)/ฝรั่งเศสหลัก1(อ.ทวิช)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.เบญจวรรณ)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ม.4/5(4-5

ออกแบบ(อ.ปารย์)/คณิตเพิม
่ (อ.พุฒพ
ิ งศ์)

ออกแบบ(อ.ปารย์)/คณิตเพิม
่ (อ.พุฒพ
ิ งศ์)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.เบญจวรรณ)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญณ)

ม.4/6

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.พงศกร)

ดาราศาสตร์ (อ.ธีระวัฒน์ )

ชีววิทยา11 (อ.พรไพลิน)

ม.4/7

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

วิทย์บรู ณาการ8 (อ.กุศล)

วิทย์บรู ณาการ8 (อ.กุศล)

วิทย์บรู ณาการ8 (อ.กุศล)

ดาราศาสตร์ (อ.ธีระวัฒน์ )

ม.4/1

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ม.4/2

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

ม.4/3

เคมี2 (อ.นาฏญา)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ิ ส์2 (นศ.ทวีรัฐ)
ฟิ ส ก

ม.4/4

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

เคมี2 (นศ.พรนภัส)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ม.4/5(1)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด (อ.บุษยมาลี/อ.หฤทัย)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.ไรวินทร์)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ม.4/5(2-3)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด (อ.บุษยมาลี/อ.หฤทัย)

จีนเพิม
่ (อ.ฤดีมาศ,อ.จีน)/ฝรั่ งเศสฯ(อ.ขจรวรรณกร)

จีนเพิม
่ (อ.ฤดีมาศ,อ.จีน)/ฝรั่ งเศสฯ(อ.ขจรวรรณกร)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ม.4/5(4-5

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

ภาษาอังกฤษฟั ง-พูด (อ.บุษยมาลี/อ.หฤทัย)

ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/ไอที(อ.ภักภูม)ิ

ออกแบบ(อ.ณัฏฐภัทร)/ไอที(อ.ภักภูม)ิ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

ม.4/6

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

การงานอาชีพฯ (อ.อรวรรณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.พัชราภรณ์)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.พัชราภรณ์)

ม.4/7

การงานอาชีพฯ (อ.อรวรรณ)

ประวัตศ
ิ าสตร์ (อ.พัชนี)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.พัชราภรณ์)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.พัชราภรณ์)

สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

ิ ส์11 (อ. พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

ิ ส์11 (อ. พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

ม.4/1

เคมี2 (อ.นาฏญา)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ชีววิทยา2 (อ.รุจริ า)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ม.4/2

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ชีววิทยา2 (อ.รุจริ า)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ม.4/3

เคมี2 (นศ.พรนภัส)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

ชีววิทยา2 (อ.รุจริ า)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ิ ส์2 (นศ.ทวีรัฐ )
ฟิ ส ก

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.อมรา)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

พัก 10 นาที

ว ันอ ังคาร

08:15-09:05น.
ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

พักรับประทานอาหาร

ว ันจ ันทร์

ั้
ชน
ม.4/1

พัก 15 นาที

ว ัน

สาระเพิม
่ เติมอิสระ

ม.4/4

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ม.4/5(1)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ม.4/5(2-3)

จีนหลัก(อ.ฤดีมาศ)/ฝรั่งเศสหลัก1(อ.ทวิช)

จีนหลัก(อ.ฤดีมาศ)/ฝรั่งเศสหลัก1(อ.ทวิช)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ม.4/5(4-5

ออกแบบ(อ.ปารย์)/ไอที(อ.ภักภูม)ิ

ออกแบบ(อ.ปารย์)/ไอที(อ.ภักภูม)ิ

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ม.4/6

ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา)

ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา)

ิ ส์11 (อ.พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

ิ ส์11 (อ.พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

ชีววิทยา11 (อ.พรไพลิน)

ชีววิทยา11 (อ.พรไพลิน)

ม.4/7

ิ ส์11 (อ.พงษ์ ระวี)
ฟิ ส ก

ิ ส์11 (อ.พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

เคมี11 (อ.ดร.ปั ทมา)

ชีววิทยา11 (อ.พรไพลิน)

ชีววิทยา11 (อ.พรไพลิน)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

ม.4/1

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.ไรวินทร์)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ชีววิทยา1 (นศ.ชัญญา)

เคมี2 (นศ.พรนภัส)

ม.4/2

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ.ตรัยขวัญ)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

ิ ส์2 (นศ.ทวีรัฐ)
ฟิ ส ก

ม.4/3

ชีววิทยา2 (นศ.ชัญญา)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

ม.4/4

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.ไรวินทร์)

ภาษาอังกฤษพืน
้ ฐาน (อ.หฤทัย)

เคมี2 (อ.นาฏญา)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ชีววิทยา2 (นศ.ชัญญา)

ม.4/5(1)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ภูมศ
ิ าสตร์เบือ
้ งต ้น (อ.ศิรพ
ิ ร)

ภูมศ
ิ าสตร์เบือ
้ งต ้น (อ.ศิรพ
ิ ร)

ม.4/5(2-3)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.เบญจวรรณ)

ภูมศ
ิ าสตร์เบือ
้ งต ้น (อ.ศิรพ
ิ ร)

ภูมศ
ิ าสตร์เบือ
้ งต ้น (อ.ศิรพ
ิ ร)

ม.4/5(4-5

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

วิทย์ชวี ภาพ2 (อ.รุจริ า)

วิทยาการคานวณ (อ.ยุทธกานต์)

คณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน (อ.เบญจวรรณ)

ภูมศ
ิ าสตร์เบือ
้ งต ้น (อ.ศิรพ
ิ ร)

ภูมศ
ิ าสตร์เบือ
้ งต ้น (อ.ศิรพ
ิ ร)

ม.4/6

ภาษาอังกฤษ (อ.ทศพร)

ิ ส์11 (อ.พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

ิ ส์11 (อ.พงษ์ระวี)
ฟิ ส ก

ภาษาอังกฤษ (อ.บุษยมาลี)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ม.4/7

คณิต15 (อ.เอกรินทร์)

ภาษาอังกฤษ (อ.ทศพร)

ภาษาอังกฤษ (อ.บุษยมาลี)

ชีววิทยา11 (อ.พรไพลิน)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ภาษาไทยพืน
้ ฐาน (อ.พิชญภณ)

ศิลปะพืน
้ ฐาน (อ.พงศกร)

กิจกรรมอิสระ ม.ปลาย

กิจกรรม รด.

ม.4/1

สุขศึกษาและพลศึกษา(อ.ถนอมศรี/อ.ดร.อัษ)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ชีววิทยา2 (อ.ศิรล
ิ ักษณ์)

ม.4/2

ชีววิทยา2 (นศ.ชัญญา)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.ไรวินทร์)

ม.4/3

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.ไรวินทร์)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.แสงหล ้า)

ม.4/4

ชีววิทยา2 (อ.รุจริ า)

คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม (อ.ไรวินทร์)

ิ ส์2 (อ.ภาคิน)
ฟิ ส ก

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ประวัตวิ รรณคดี2 (อ.ดวงหทั ยรัฐ )

ประวัตวิ รรณคดี2 (อ.ดวงหทั ยรัฐ )

ม.4/5(2-3)

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ประวัตวิ รรณคดี2 (อ.ดวงหทั ยรัฐ )

ประวัตวิ รรณคดี2 (อ.ดวงหทั ยรัฐ )

ม.4/5(4-5

สังคมพืน
้ ฐาน (อ.เดือนเพ็ญ)

ประวัตวิ รรณคดี2 (อ.ดวงหทั ยรัฐ )

ประวัตวิ รรณคดี2 (อ.ดวงหทั ยรัฐ )

ม.4/6

วิทย์บรู ณาการ8 (อ.กุศล)

วิทย์บรู ณาการ8 (อ.กุศล)

วิทย์บรู ณาการ8 (อ.กุศล)

ม.4/7

ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา)

ภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษา)

แนะแนว (อ.ฐิตม
ิ า)

ม.4/5(1)

อาจารย์ทป
ี่ รึกษา

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรม รด.

