
ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในสถานศึกษา (รูปแบบ Onsite) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 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
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ปร
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าน
อา
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ร

13:00-13:50น. 13:50-14:40น.

พัก
 1

0 
นา

ที

14:50-15:40น. 15.45-16.35น.

วันอังคาร

ม.4/1 A ภาษาไทย/อ.พิชญภณ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา ฟสิกส 1/อ.ภาคิน เคมี/อ.นาฏญา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ

ม.4/1 B คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร ภาษาไทย/อ.พิชญภณ เคมี/อ.นาฏญา ฟสิกส 1/อ.ภาคิน ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย

ม.4/2 A ฟสิกส 1/อ.ภาคิน เคมี/อ.นาฏญา สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.4/2 B เคมี/อ.นาฏญา ฟสิกส 1/อ.ภาคิน สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ แนะแนว/อ.ฐิติมา

ม.4/3 A สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา แนะแนว/อ.ฐิติมา,ปริญาภรณ

ม.4/3 B สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร แนะแนว/อ.ฐิติมา,ปริญาภรณ

ม.4/4 A คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร แนะแนว/อ.ฐิติมา,ปริญาภรณ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา ภาษาไทย/อ.พิชญภณ

ม.4/4 B คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา แนะแนว/อ.ฐิติมา,ปริญาภรณ คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร ภาษาไทย/อ.พิชญภณ

ม.4/5 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ แนะแนว/อ.ฐิติมา ภาษาไทย(พต)/จีน/ฝรั่งเศส/

ออกแบบ/ไอที
วิทยาศาสตรชีวภาพ/อ.รุจิรา ภาษาไทย/อ.พิชญภณ เศรษฐศาสตรเบื้องตน/อ.พัชราภรณ ภาษาอังกฤษฟง-พูด/อ.บุษยมาลี

ม.4/6 เคมี 10/อ.ดร.ปทมา เคมี 10/อ.ดร.ปทมา ชีววิทยา 10/อ.พรไพลิน ชีววิทยา 10/อ.พรไพลิน คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร ภาษาไทย/อ.พิชญภณ

ม.4/7 คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร ฟสิกส 10/อ.ธีระวัฒน ฟสิกส 10/อ.ธีระวัฒน เคมี 10/อ.ดร.ปทมา เคมี 10/อ.ดร.ปทมา ชีววิทยา 10/อ.พรไพลิน ชีววิทยา 10/อ.พรไพลิน

วันพฤหัสบดี

ม.4/1 A สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ถนอมศรี ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ แนะแนว/อ.ฐิติมา,ปริญาภรณ คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ

ม.4/1 B สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ดร.อัษ ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา แนะแนว/อ.ฐิติมา,ปริญาภรณ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ

ม.4/2 A ภาษาไทย/อ.พิชญภณ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ถนอมศรี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ

ม.4/2 B คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร ภาษาไทย/อ.พิชญภณ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ดร.อัษ ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ

ม.4/3 A ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ถนอมศรี ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ ฟสิกส 1/อ.ภาคิน เคมี/อ.นาฏญา ภาษาไทย/อ.พิชญภณ ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ

ม.4/3 B ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ดร.อัษ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย ภาษาไทย/อ.พิชญภณ เคมี/อ.นาฏญา ฟสิกส 1/อ.ภาคิน ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา

ม.4/4 A ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย ฟสิกส 1/อ.ภาคิน สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ถนอมศรี ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ เคมี/อ.นาฏญา

ม.4/4 B ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/อ.ตรัยขวัญ สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ เคมี/อ.นาฏญา ฟสิกส 1/อ.ภาคิน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย สุขศึกษาพลศึกษา/อ.ดร.อัษ

ม.4/5 คณิตศาสตร(พฐ)/จีน/ฝรั่งเศส/ออกแบบ/ไอที สุขศึกษาพละ/อ.ถนอมศรี,อ.ดร.อัษ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/อ.หฤทัย คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.เบญจวรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ ประวัติวรรณคดี/อ.ดวงหทัยรัฐ

ม.4/6 ฟสิกส 10/อ.ธีระวัฒน ฟสิกส 10/อ.ธีระวัฒน สังคมพื้นฐาน/อ.พัชราภรณ วิทยบูรณาการ 8/อ.เอกรินทร วิทยบูรณาการ 8/อ.เอกรินทร วิทยบูรณาการ 8/อ.เอกรินทร ภาษาอังกฤษ/อ.ตติยา

ม.4/7 วิทยบูรณาการ 8/อ.เอกรินทร วิทยบูรณาการ 8/อ.เอกรินทร วิทยบูรณาการ 8/อ.เอกรินทร สังคมพื้นฐาน/อ.พัชราภรณ ภาษาอังกฤษ/อ.ตติยา คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ



 ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  รูปแบบ Online 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

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

วันจันทร

ม.4/1 คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/

อ.ตรัยขวัญ,อ.หฤทัย
เคมี/อ.นาฏญา เคมี/นศ.วาสนา ฟสิกส/อ.ภาคิน คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ

ม.4/2 สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา ประวัติศาสตร/อ.พัชนี คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร เคมี/อ.นาฏญา ฟสิกส/อ.ภาคิน

ม.4/3 เคมี/อ.นาฏญา เคมี/นศ.วาสนา ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/

อ.ตรัยขวัญ,อ.หฤทัย
คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร ศิลปะพื้นฐาน/อ.จรรยารักษ ประวัติศาสตร/อ.พัชนี

ม.4/4 สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ เคมี /นศ.วาสนา ประวัติศาสตร/อ.พัชนี คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.แสงหลา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.ไรวินทร การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา

ม.4/5 คณิตศาสตรพื้นฐาน/จีน/ฝรั่งเศส/ออกแบบ(อ.ปริชญา)/ไอที(อ.พุฒิพงศ) สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.เบญจวรรณ ศิลปะพื้นฐาน/อ.จรรยารักษ ประวัติศาสตร/อ.พัชนี

ม.4/6 ศิลปะ/อ.จรรยารักษ สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ สังคมพื้นฐาน/อ.พัชราภรณ แนะแนว/อ.ฐิติมา การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ เคมี 10/อ.ดร.ปทมา

ม.4/7 สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี เคมี 10/อ.ดร.ปทมา สังคมพื้นฐาน/อ.พัชราภรณ แนะแนว/อ.ฐิติมา การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา

วันพุธ

ม.4/1 เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต ฟสิกส/นศ.ปกรณ สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ ประวัติศาสตร/อ.พัชนี   ภาษาไทยพื้นฐาน/

นศ.วรพงษ,นศ.วัชรินทร
ศิลปะพื้นฐาน/อ.จรรยารักษ

ม.4/2 ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ   ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/

อ.ตรัยขวัญ,อ.หฤทัย
เคมี/นศ.วาสนา การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ ฟสิกส/นศ.ปกรณ ศิลปะพื้นฐาน/อ.จรรยารักษ เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต

ม.4/3 การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.เดือนเพ็ญ ฟสิกส/อ.ภาคิน ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา

ม.4/4 เคมี/อ.นาฏญา เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ ฟสิกส/อ.ภาคิน ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/

อ.ตรัยขวัญ,อ.หฤทัย
ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ

ม.4/5 ภาษาอังกฤษอาน-เขียน/

อ.ตรัยขวัญ,อ.หฤทัย
ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.พิชญภณ ภาษาไทย(พต)/จีน/ฝรั่งเศส/ออกแบบ

(อ.ณัฎฐภัทร)/ไอที(อ.พุฒิพงศ)
วิทยาศาสตรชีวภาพ/อ.รุจิรา เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต เศรษฐศาสตร/อ.พัชราภรณ การงานอาชีพ/อ.อรวรรณ

ม.4/6 คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร ฟสิกส/อ.ธีระวัฒน ฟสิกส/อ.ธีระวัฒน อุตุนิยมวิทยา/อ.ธีระวัฒน ธรณีวิทยา/อ.ธีระวัฒน ประวัติศาสตร/อ.พัชนี ภาษาอังกฤษ/อ.บุษยมาลี

ม.4/7 ฟสิกส/อ.ธีระวัฒน ฟสิกส/อ.ธีระวัฒน คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร คณิตศาสตร 12/อ.เอกรินทร ธรณีวิทยา/อ.ธีระวัฒน อุตุนิยมวิทยา/อ.ธีระวัฒน ภาษาอังกฤษ/อ.บุษยมาลี ประวัติศาสตร/อ.พัชนี

วันศุกร

ม.4/1 ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา

สาระเพิ่มเติมอิสระ

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

ม.4/2 ชีววิทยา/อ.รุจิรา,นศ.พิมพผกา ชีววิทยา/อ.ศิริลักษณ

ม.4/3 ฟสิกส/นศ.ปกรณ เทคโนโลยี/อ.ยุทธกานต

ม.4/4 ศิลปะพื้นฐาน/อ.จรรยารักษ ฟสิกส/นศ.ปกรณ

ม.4/5 เศรษฐศาสตร/อ.พัชราภรณ ประวัติวรรณคดี1/อ.ดวงหทัยรัฐ

ม.4/6 คอมพิวเตอร/อ.ยุทธกานต ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา ภาษาอังกฤษ/สถาบันภาษา ชีววิทยา 10/อ.พรไพลิน

ม.4/7 คอมพิวเตอร/อ.ยุทธกานต ศิลปะ/อ.จรรยารักษ ชีววิทยา 10/อ.พรไพลิน


