
ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสถานศึกษา (รูปแบบ Onsite) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

วัน ชั้น 08:15-09:05น. 09:10-10:00น.

พัก
 1

5 
นา

ที

10:15-11:05น. 11:10-12:00น.

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร

13:00-13:50น. 13:50-14:40น.

พัก
 1

0 
นา

ที

14:50-15:40น. 15.45-16.35น.

วันอังคาร

ม.6/1 A คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ เคมี 5/อ.ธีรนวัช ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี

ม.6/1 B คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ    ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี เคมี 5/อ.ธีรนวัช

ม.6/2 A ชีววิทยา 5/อ.รุจิรา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน    ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ

ม.6/2 B ชีววิทยา 5/อ.วิลาสินี คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ

ม.6/3 A ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี ชีววิทยา 5/อ.รุจิรา

ม.6/3 B ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย ชีววิทยา 5/อ.วิลาสินี

ม.6/4 ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ เคมี 5/อ.ธีรนวัช ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี ชีววิทยา 5/อ.รุจิรา,อ.วิลาสินี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี

ม.6/5 A     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี คณิตศาสตรพื้นฐาน(M)/อ.ปริยาณี สังคมเพิ่มเติม/อ.มุกดาวรรณ,อ.ศิริพร วรรณคดีมรดก/อ.ดวงหทัยรัฐ

ม.6/5 B จีน/ฝรั่งเศส/ออกแบบ(อ.ปริชญา)/ ไอที(อ.พุฒิพงศ) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ วรรณคดีมรดก/อ.ดวงหทัยรัฐ สังคมเพิ่มเติม/อ.มุกดาวรรณ,อ.ศิริพร

ม.6/6 เคมี 14/อ.ดร.ขวัญชนก เคมี 14/อ.ดร.ขวัญชนก ชีววิทยา 14/อ.กุศล ชีววิทยา 14/อ.กุศล

ม.6/7 ฟสิกส 14/อาจารยใหม ฟสิกส 14/อาจารยใหม เคมี 14/อ.ดร.ขวัญชนก เคมี 14/อ.ดร.ขวัญชนก ชีววิทยา 14/อ.กุศล ชีววิทยา 14 /อ.กุศล

วันพฤหัสบดี

ม.6/1 A พลศึกษา/อ.ภัทร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี ชีววิทยา 5/อ.รุจิรา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ

ม.6/1 B สุขศึกษา/อ.จุไรรัตน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย ชีววิทยา 5/อ.วิลาสินี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี

ม.6/2 A ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี พลศึกษา/อ.ภัทร ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี เคมี 5/อ.ธีรนวัช ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย

ม.6/2 B ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย สุขศึกษา/อ.จุไรรัตน เคมี 5/อ.ธีรนวัช ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.พัชนี     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ

ม.6/3 A คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี เคมี 5/อ.ธีรนวัช     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ พลศึกษา/อ.ภัทร

ม.6/3 B เคมี 5/อ.ธีรนวัช คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ฟสิกส 5/อ.นิคม,อ.พงษระวี สุขศึกษา/อ.จุไรรัตน

ม.6/4 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.อัจฉรีย พลศึกษา/อ.ภัทร,อ.จุไรรัตน

ม.6/5 A วิทยาศาสตรกายภาพ/อ.พงษระวี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ กระบวนการคิด(M)/อ.อรสา พลศึกษา/อ.ภัทร

ม.6/5 B วิทยาศาสตรกายภาพ/อ.พงษระวี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ คณิตพื้น(M)อ.ดร.ปริยาณี/จีน/ฝรั่งเศส(พต)/ออกแบบ(อ.ณัฎฐภัทร)/

ไอที(อ.พุฒิพงศ)
คณิตพื้น(C,F,ออกแบบ,IT)/อ.ดร.ปริยาณี สุขศึกษา/อ.จุไรรัตน

ม.6/6     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ภาษาอังกฤษ/อ.พัชนี พลศึกษา/อ.ภัทร ฟสิกส 14/อาจารยใหม ฟสิกส 14/อาจารยใหม คณิตศาสตร 14/อ.จุมพล คณิตศาสตร14/อ.จุมพล

ม.6/7 สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ     ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ พลศึกษา/อ.ภัทร คณิตศาสตร 14/อ.จุมพล คณิตศาสตร 14/อ.จุมพล ภาษาอังกฤษ/อ.พัชนี



ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (รูปแบบ Online)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

วัน ชั้น 08:15-09:05น. 09:10-10:00น.
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13:00-13:50น. 13:50-14:40น.
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14:50-15:40น. 15.45-16.35น.

วันจันทร

ม.6/1 คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต วิทยาศาสตรโลก/อ.มนตรี ชีววิทยา/อ.รุจิรา,อ.วิลาสินี ฟสิกส/อ.นิคม,อ.พงษระวี ศิลปะพื้นฐาน/อ.อมรา

สาระเพิ่มเติมอิสระ

ม.6/2 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน ฟสิกส/อ.นิคม,อ.พงษระวี ชีววิทยา/อ.รุจิรา,อ.วิลาสินี วิทยาศาสตรโลก/อ.มนตรี คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต

ม.6/3 เคมี/อ.ธีรนวัช ศิลปะพื้นฐาน/อ.อมรา เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี วิทยาศาสตรโลก/อ.มนตรี ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.ปยะณัฐ

ม.6/4 ชีววิทยา/อ.รุจิรา,อ.วิลาสินี เคมี/อ.ธีรนวัช คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ดร.ปริยาณี คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต วิทยาศาสตรโลก/อ.มนตรี

ม.6/5 วิทยาศาสตรกายภาพ/อ.พงษระวี วรรณคดีมรดก/อ.ดวงหทัยรัฐ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.ปยะณัฐ เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต สังคมเพิ่มเติม/อ.มุกดาวรรณ คณิตศาสตรพื้นฐาน(52-55)/อ.ดร.ปริยาณี

ม.6/6 ศิลปะพื้นฐาน/อ.อมรา การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ ชีววิทยา 14/อ.กุศล ชีววิทยา 14 /อ.กุศล แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.6/7 การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ เคมี 14/อ.ดร.ขวัญชนก ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ศิลปะพื้นฐาน/อ.อมรา ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา แนะแนว /อ.ฐิติมา

วันพุธ

ม.6/1 เคมี/อ.ธีรนวัช คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ภาษาไทย /อ.ดวงหทัยรัฐ การงานอาชีพ

ม.6/2 เคมี/อ.ธีรนวัช คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.ปยะณัฐ ศิลปะพื้นฐาน /อ.อมรา ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ การงานอาชีพ

ม.6/3 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน ฟสิกส/อ.นิคม,อ.พงษระวี ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ ชีววิทยา/อ.รุจิรา,อ.วิลาสินี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ การงานอาชีพ

ม.6/4 ฟสิกส/อ.นิคม,อ.พงษระวี สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.ปยะณัฐ ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ ศิลปะพื้นฐาน/อ.อมรา การงานอาชีพ

ม.6/5 ศิลปะพื้นฐาน/อ.อมรา สังคมเพิ่มเติม/อ.ศิริพร สังคมพื้นฐาน/อ.มุกดาวรรณ ภาษาไทย/อ.ดวงหทัยรัฐ กระบวนการคิดเชื่อมโยง(M)อ.อรสา/

จีน/ฝรั่งเศส(พต)
ภาษาฝรั่งเศสกาวทันโลก/อ.ขจรวรรณกร การงานอาชีพ

ม.6/6 วิทยบูรณาการ11/อ.พรไพลิน วิทยบูรณาการ11/อ.พรไพลิน วิทยบูรณาการ11/อ.พรไพลิน ภาษาอังกฤษ/อ.ปยะณัฐ คณิตศาสตร 14/อ.จุมพล คณิตศาสตร 14 /อ.จุมพล ฟสิกส 14/อาจารยใหม ฟสิกส 14/อาจารยใหม

ม.6/7 วิทยบูรณาการ11/อ.พรไพลิน วิทยบูรณาการ11/อ.พรไพลิน วิทยบูรณาการ11/อ.พรไพลิน ฟสิกส 14/อาจารยใหม ฟสิกส 14/อาจารยใหม คณิตศาสตร 14 /อ.จุมพล คณิตศาสตร 14 /อ.จุมพล

วันศุกร

ม.6/1 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/อ.ปยะณัฐ แนะแนว/อ.ฐิติมา

กิจกรรม ม.ปลาย กิจกรรม ร.ด กิจกรรม ร.ด กิจกรรม ร.ด

ม.6/2 แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.6/3 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.6/4 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.วิโรจน แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.6/5 คณิตMพฐ(อ.ดร.ปริยาณี)/จีน/ฝรั่งเศส/ออกแบบ(อ.ปริชญา)/ไอที(อ.พุฒิพงศ) ออกแบบ(อ.ณัฎฐภัทร)/ไอที(อ.พุฒิพงศ) แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.6/6 เคมี 14/อ.ดร.ขวัญชนก ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา คอมพิวเตอร/อ.ยุทธกานต

ม.6/7 ชีววิทยา 14/อ.กุศล ชีววิทยา 14/อ.กุศล ภาษาอังกฤษ/อ.ปยะณัฐ คอมพิวเตอร/อ.ยุทธกานต


