
ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565
วัน ชั้น 08:15 - 09:05น. 09:10 - 10:00น.
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ที

10:15 - 11:05น. 11:10 - 12:00น.
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13:00 - 13:50น. 13:50 - 14:40น.

พัก
 1

0 
นา

ที

14:50 - 15:40น. 15:45 - 16:35น.

วันจันทร

ม.6/1 ชีววิทยา 6 (อ.รุจิรา) เคมี 6 (อ.ธีรนวัช) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.จุไรรัตน/อ.ภัทร) คณิตเพิ่มเติม (อ.วิโรจน)

สาระเพิ่มเติมอิสระ

ม.6/2 คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.จุไรรัตน/อ.ภัทร) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) ชีววิทยา 6 (อ.รุจิรา)

ม.6/3 สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.จุไรรัตน/อ.ภัทร) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) แนะแนว (อ.ฐิติมา) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย)

ม.6/4 ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.จุไรรัตน/อ.ภัทร) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ)

ม.6/5(1) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.จุไรรัตน/อ.ภัทร) คณิตศาสตรเพิ่ม51 (อ.ดร.ปริยาณี) คณิตศาสตรเพิ่ม51 (อ.ดร.ปริยาณี)

ม6/5(2-5) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) สุขศึกษาและพลศึกษา (อ.จุไรรัตน/อ.ภัทร)
ฝรั่งเศสกาวทันโลก(อ.ขจรวรรณกร), จีน พฐ6 (อ.รุจิรา), ออกแบบ พฐ6 (อ.ปริชญา)/ออกแบบ 

พต6 (อ.ณัฏฐภัทร), เทคโน พฐ6 (อ.พุฒิพงศ)

ม.6/6 Ap ฟสิกส (อ.มช) Ap ฟสิกส (อ.มช) แนะแนว (อ.ฐิติมา) Ap ชีววิทยา (อ.มช) Ap ชีววิทยา (อ.มช)

ม.6/7 Ap ฟสิกส (อ.มช) Ap ฟสิกส (อ.มช) Ap ชีววิทยา (อ.มช) Ap ชีววิทยา (อ.มช) แนะแนว (อ.ฐิติมา)

วันอังคาร

ม.6/1 คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ชีววิทยา 6 (อ.วิลาสินี) แนะแนว (อ.ฐิติมา)

การงานอาชีพ

ม.6/2 เคมี 6 (อ.ธีรนวัช) แนะแนว (อ.ฐิติมา) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.ปยะณัฐ) ชีววิทยา 6 (อ.วิลาสินี)

ม.6/3 คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี) ชีววิทยา 6 (อ.รุจิรา) โครงงาน (อ.ธีรนวัช)

ม.6/4 ชีววิทยา 6 (อ.รุจิรา) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) แนะแนว (อ.ฐิติมา) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.ปยะณัฐ)

ม.6/5(1) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.ปยะณัฐ) วิทยกายภาพ 4 (อ.พงษระวี)

ม6/5(2-5) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.ปยะณัฐ) วิทยกายภาพ 4 (อ.พงษระวี) ฝรั่งเศสกาวทันโลก(อ.ขจรวรรณกร), จีน หรรษา6 (อ.ฤดีมาศ), 

ออกแบบ พฐ6 (อ.ปริชญา), นําเสนอโครงงาน(อ.พุฒิพงศ)

ม.6/6 สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) อังกฤษ (สถาบัน) การงานอาชีพ (อ.อรวรรณ) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา)

ม.6/7 ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) การงานอาชีพ (อ.อรวรรณ) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) ภาษาอังกฤษ (สถาบัน)

วันพุธ

ม.6/1 ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.ปยะณัฐ) วิทยโลก 2 (อ.มนตรี) โครงงาน (อ.ธีรนวัช)

ม.6/2 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี)

ม.6/3 ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) เคมี 6 (อ.ธีรนวัช) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.ปยะณัฐ) วิทยโลก 2 (อ. มนตรี) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี)

ม.6/4 ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) วิทยโลก 2 (อ.มนตรี) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ชีววิทยา 6 (อ.วิลาสินี) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย)

ม.6/5(1) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) แนะแนว (อ.ฐิติมา) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) ลักษณะภาษาไทย (อ.อรสา) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ)

ม6/5(2-5) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) แนะแนว (อ.ฐิติมา) ฝรั่งเศสหลัก6 (อ.ทวิช), จีน พฐ6 (อ.รุจิรา), ออกแบบ พฐ6 (อ.ปริชญา), เทคโน พฐ6 (อ.พุฒิพงศ) ลักษณะภาษาไทย (อ.อรสา) สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ)

ม.6/6 Ap เคมี (อ.มช) Ap เคมี (อ.มช) Ap เคมี (อ.มช) Ap คณิตศาสตร (อ.มช) Ap คณิตศาสตร (อ.มช)

ม.6/7 Ap เคมี (อ.มช) Ap เคมี (อ.มช) Ap เคมี (อ.มช) Ap คณิตศาสตร (อ.มช) Ap คณิตศาสตร (อ.มช)

วันพฤหัสบดี

ม.6/1 ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี)

ม.6/2 ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี) วิทยโลก 2 (อ. มนตรี) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) โครงงาน (อ.ธีรนวัช) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี)

ม.6/3 ชีววิทยา 6 (อ.วิลาสินี) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ.พัชนี) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย)

ม.6/4 เคมี 6 (อ.ธีรนวัช) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี) ศิลปะพื้นฐาน (อ.อมรา)

ม.6/5(1) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) คณิตศาสตรเพิ่ม51 (อ.ดร.ปริยาณี) คณิตศาสตรเพิ่ม51 (อ.ดร.ปริยาณี) เหตุการณปจจุบัน (อ.มุกดาวรรณ) เหตุการณปจจุบัน (อ.มุกดาวรรณ)

ม6/5(2-5) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ.อัจฉรีย) ฝรั่งเศสหลัก 6 (อ.ทวิช), จีน หรรษา6 (อ.ฤดีมาศ), ออกแบบ พต6 (อ.ณัฏภัทร),                   

นําเสนอโครงงาน(อ.พุฒิพงศ)
เหตุการณปจจุบัน (อ.มุกดาวรรณ) เหตุการณปจจุบัน (อ.มุกดาวรรณ)

ม.6/6 ภาษาอังกฤษ (อ.พัชนี) ภาษาอังกฤษ (อ.ปยะณัฐ) พลศึกษา (อ.ภัทร) Ap ชีววิทยา (อ.มช) Ap คณิตศาสตร (อ.มช)

ม.6/7 ภาษาอังกฤษ (อ.ปยะณัฐ) ภาษาอังกฤษ (อ.พัชนี) พลศึกษา (อ.ภัทร) Ap ชีววิทยา (อ.มช) Ap คณิตศาสตร (อ.มช)

วันศุกร

ม.6/1 สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี)

อาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมอิสระ ม.ปลาย กิจกรรม รด. กิจกรรม รด.

ม.6/2 สังคมพื้นฐาน (อ.มุกดาวรรณ) คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน)

ม.6/3 คณิตศาสตรเพิ่มเติม (อ.วิโรจน) คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) ฟสิกส 6 (อ.พงษระวี)

ม.6/4 คณิตศาสตรพื้นฐาน (อ.ดร.ปริยาณี) โครงงาน (อ.ธีรนวัช) ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.ดวงหทัยรัฐ)

ม.6/5(1) วิทยกาย 4 (อ.พงษระวี) ลักษณะภาษาไทย (อ.อรสา)

ม6/5(2-5) วิทยกาย 4 (อ.พงษระวี) ลักษณะภาษาไทย (อ.อรสา)

ม.6/6 Ap ฟสิกส (อ.มช)

ม.6/7 Ap ฟสิกส (อ.มช)


