
เวลา

วัน

6/1 คณิตเพ่ิมเติม วิทยโลก 1 ไทยพื้นฐาน อังกฤษพื้นฐาน เคมี 5 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) ₋

(อ.วิโรจน) (อ.มนตรี) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.พัชนี) (อ.ธีรนวัช) (อ.อัจฉรีย)

6/2 ฟสิกส 5 ฟสิกส 5 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) คณิตเพ่ิมเติม คณิตพ้ืนฐาน ₋ ₋

(อ.พงษระวี) (อ.พงษระวี) (อ.อัจฉรีย) (อ.วิโรจน) (อ.ดร.ปริยาณี)

6/3 คณิตพื้นฐาน อังกฤษพ้ืนฐาน เคมี 5 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) คณิตเพ่ิมเติม ชีววิทยา 5 (ว) ₋

(อ.ดร.ปริยาณี) (อ.พัชนี) (อ.ธีรนวัช) (อ.อัจฉรีย) (อ.วิโรจน) (อ.วิลาสิน)ี

6/4 วิทยโลก 1 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) คณิตเพ่ิมเติม ไทยพื้นฐาน แนะแนว ₋ ₋

(อ.มนตรี) (อ.อัจฉรีย) (อ.วิโรจน) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ฐิติมา)

6/51 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) วิทยกายภาพ 3 คณิตศาสตร คณิตศาสตร อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) สังคมเพ่ิมเติม สงัคมเพ่ิมเติม

(อ.อัจฉรีย) (อ.ภาคิน) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ปยะณัฐ) (อ.ศิรพิร) (อ.ศิรพิร)

6/52 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) วิทยกายภาพ 3 ภาษาจีนพ้ืนฐาน ภาษาจีนพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) สังคมเพ่ิมเติม สงัคมเพ่ิมเติม

(อ.อัจฉรีย) (อ.ภาคิน) (อ.รจุิรา ลี) (อ.รจุิรา ลี) (อ.ปยะณัฐ) (อ.ศิรพิร) (อ.ศิรพิร)

6/53 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) วิทยกายภาพ 3 ภาษาฝรั่งเศสหลัก ภาษาฝรั่งเศสหลัก อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) สังคมเพ่ิมเติม สงัคมเพ่ิมเติม

(อ.อัจฉรีย) (อ.ภาคิน) (อ.ทวิช) (อ.ทวิช) (อ.ปยะณัฐ) (อ.ศิรพิร) (อ.ศิรพิร)

6/54 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) วิทยกายภาพ 3 ออกแบบเพ่ิมเติม ออกแบบเพ่ิมเติม อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) สังคมเพ่ิมเติม สงัคมเพ่ิมเติม

(อ.อัจฉรีย) (อ.ภาคิน) (อ.ณัฏฐภัทร) (อ.ณัฏฐภัทร) (อ.ปยะณัฐ) (อ.ศิรพิร) (อ.ศิรพิร)

6/55 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) วิทยกายภาพ 3 เทคโนโลยีฯ เพ่ิมเติม 1 เทคโนโลยีฯ เพ่ิมเติม 1 อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) สังคมเพ่ิมเติม สงัคมเพ่ิมเติม

(อ.อัจฉรีย) (อ.ภาคิน) (อ.พุฒิพงศ) (อ.พุฒิพงศ) (อ.ปยะณัฐ) (อ.ศิรพิร) (อ.ศิรพิร)

6/1 คณิตพื้นฐาน แนะแนว ฟสิกส 5 ฟสิกส 5 อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) ชีววิทยา 5 (ว) คณิตเพ่ิมเติม

(อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ฐิติมา) (อ.พงษระวี) (อ.พงษระวี) (อ.ปยะณัฐ) (อ.วิลาสิน)ี (อ.วิโรจน)

6/2 คณิตเพ่ิมเติม วิทยโลก 1 แนะแนว อังกฤษพ้ืนฐาน เคมี 5 สังคมพ้ืนฐาน ศิลปะพื้นฐาน

(อ.วิโรจน) (อ.มนตรี) (อ.ฐิติมา) (อ.พัชนี) (อ.ธีรนวัช) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.พิทยา)

6/3 แนะแนว คณิตเพ่ิมเติม คณิตพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) ₋ อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) สังคมพ้ืนฐาน

(อ.ฐิติมา) (อ.วิโรจน) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ปยะณัฐ) (อ.อัจฉรีย) (อ.มุกดาวรรณ)

6/4 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) อังกฤษพ้ืนฐาน เคมี 5 คณิตพื้นฐาน คณิตเพ่ิมเติม ฟสิกส 5 ชีววิทยา 5 (ว)

(อ.อัจฉรีย) (อ.พัชนี) (อ.ธีรนวัช) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.วิโรจน) (อ.พงษระวี) (อ.วิลาสิน)ี

6/51 อังกฤษพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) ไทยพื้นฐาน แนะแนว ₋ คณิตพื้นฐาน คณิตพ้ืนฐาน

(อ.พัชนี) (อ.อัจฉรีย) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ฐิติมา) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ดร.ปริยาณี)

6/52 อังกฤษพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) ไทยพื้นฐาน แนะแนว คณิตพื้นฐาน ภาษาจีนหรรษา ภาษาจีนหรรษา

(อ.พัชนี) (อ.อัจฉรีย) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ฐิติมา) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ฤดีมาศ) (อ.ฤดีมาศ)

6/53 อังกฤษพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) ไทยพื้นฐาน แนะแนว คณิตพื้นฐาน ภาษาฝร่ังเศสเพ่ิมเติม ภาษาฝร่ังเศสเพ่ิมเติม

(อ.พัชนี) (อ.อัจฉรีย) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ฐิติมา) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ขจรวรรณกร) (อ.ขจรวรรณกร)

6/54 อังกฤษพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) ไทยพื้นฐาน แนะแนว คณิตพื้นฐาน ออกแบบพ้ืนฐาน 5 ออกแบบพ้ืนฐาน 5

(อ.พัชนี) (อ.อัจฉรีย) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ฐิติมา) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ปริชญา) (อ.ปริชญา)

6/55 อังกฤษพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) ไทยพื้นฐาน แนะแนว คณิตพื้นฐาน เทคโนโลยีฯ พื้นฐาน 5 เทคโนโลยีฯ พื้นฐาน 5

(อ.พัชนี) (อ.อัจฉรีย) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ฐิติมา) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.พุฒิพงศ) (อ.พุฒิพงศ)

13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น.

ตารางเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2566

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันจันทรท่ี 27 มีนาคม - วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชั้น 08.00 - 08.50 น. 08.50 - 09.40 น. 10.00 - 10.50 น. 10.50 - 11.40 น.
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เวลา

วัน

6/1 คณิตพื้นฐาน วิทยาการคาํนวณ สังคมพ้ืนฐาน ภาษาไทยพื้นฐาน คณิตเพ่ิมเติม เคมี 5 เคมี 5

(อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ยุทธกานต) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.วิโรจน) (อ.ธีรนวัช) (อ.ธีรนวัช)

6/2 อังกฤษเพ่ิมเติม (อ) คณิตเพ่ิมเติม วิทยาการคํานวณ เคมี 5 เคมี 5 ชีววิทยา 5 (ว) อังกฤษเพ่ิมเติม (ป)

(อ.อัจฉรีย) (อ.วิโรจน) (อ.ยุทธกานต) (อ.ธีรนวัช) (อ.ธีรนวัช) (อ.วิลาสิน)ี (อ.ปยะณัฐ)

6/3 คณิตเพ่ิมเติม วิทยโลก 1 ภาษาไทยพื้นฐาน วิทยาการคํานวณ สังคมพ้ืนฐาน ชีววิทยา 5 ชีววิทยา 5

(อ.วิโรจน) (อ.มนตรี) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ยุทธกานต) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.รจุิรา) (อ.รจุิรา)

6/4 ฟสิกส 5 ฟสิกส 5 คณิตเพ่ิมเติม สังคมพ้ืนฐาน คณิตพ้ืนฐาน อังกฤษเพ่ิมเติม (ป) ศิลปะพ้ืนฐาน

(อ.พงษระวี) (อ.พงษระวี) (อ.วิโรจน) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ปยะณัฐ) (อ.พิทยา)

6/51 สังคมพ้ืนฐาน วิทยกายภาพ 3 คณิตศาสตร คณิตศาสตร ไทยพื้นฐาน วรรณคดีมรดก วรรณคดีมรดก

(อ.มุกดาวรรณ) (อ.ภาคิน) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ)

6/52 สังคมพ้ืนฐาน วิทยกายภาพ 3 ภาษาจีนพ้ืนฐาน ภาษาจีนพ้ืนฐาน ไทยพื้นฐาน วรรณคดีมรดก วรรณคดีมรดก

(อ.มุกดาวรรณ) (อ.ภาคิน) (อ.รจุิรา ลี) (อ.รจุิรา ลี) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ)

6/53 สังคมพ้ืนฐาน วิทยกายภาพ 3 ภาษาฝรั่งเศสหลัก ภาษาฝรั่งเศสหลัก ไทยพื้นฐาน วรรณคดีมรดก วรรณคดีมรดก

(อ.มุกดาวรรณ) (อ.ภาคิน) (อ.ทวิช) (อ.ทวิช) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ)

6/54 สังคมพ้ืนฐาน วิทยกายภาพ 3 ออกแบบพ้ืนฐาน 5 ออกแบบพ้ืนฐาน 5 ไทยพื้นฐาน วรรณคดีมรดก วรรณคดีมรดก

(อ.มุกดาวรรณ) (อ.ภาคิน) (อ.ปริชญา) (อ.ปริชญา) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ)

6/55 สังคมพ้ืนฐาน วิทยกายภาพ 3 เทคโนโลยีฯ พื้นฐาน 5 เทคโนโลยีฯ พื้นฐาน 5 ไทยพื้นฐาน วรรณคดีมรดก วรรณคดีมรดก

(อ.มุกดาวรรณ) (อ.ภาคิน) (อ.พุฒิพงศ) (อ.พุฒิพงศ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดวงหทัยรัฐ)

6/1 ₋ คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษเพิ่มเติม (อ) สังคมพ้ืนฐาน ฟสิกส 5 ชีววิทยา 5 ชีววิทยา 5

(อ.วิโรจน) (อ.อัจฉรีย) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.พงษระวี) (อ.รจุิรา) (อ.รจุิรา)

6/2 ชีววิทยา 5 ชีววิทยา 5 สังคมพ้ืนฐาน ไทยพ้ืนฐาน คณิตพ้ืนฐาน คณิตเพ่ิมเติม ₋

(อ.รจุิรา) (อ.รจุิรา) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.วิโรจน)

6/3 ₋ อังกฤษพ้ืนฐาน เคมี 5 เคมี 5 คณิตเพ่ิมเติม ฟสิกส 5 ฟสิกส 5

(อ.พัชนี) (อ.ธีรนวัช) (อ.ธีรนวัช) (อ.วิโรจน) (อ.พงษระวี) (อ.พงษระวี)

6/4 คณิตเพ่ิมเติม วิทยาการคํานวณ ไทยพื้นฐาน อังกฤษพื้นฐาน สังคมพ้ืนฐาน เคมี 5 เคมี 5

(อ.วิโรจน) (อ.ยุทธกานต) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.พัชนี) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ธีรนวัช) (อ.ธีรนวัช)

6/51 อังกฤษพ้ืนฐาน สังคมพื้นฐาน วิทยาการคํานวณ ₋ ศิลปะพ้ืนฐาน กระบวนการคิดเชื่อมโยง กระบวนการคดิเช่ือมโยง

(อ.พัชนี) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ยุทธกานต) (อ.พิทยา) (อ.อรสา) (อ.อรสา)

6/52 อังกฤษพ้ืนฐาน สังคมพื้นฐาน วิทยาการคํานวณ คณิตพื้นฐาน ศิลปะพ้ืนฐาน ภาษาจีนหรรษา ₋

(อ.พัชนี) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ยุทธกานต) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.พิทยา) (อ.ฤดีมาศ)

6/53 อังกฤษพ้ืนฐาน สังคมพื้นฐาน วิทยาการคํานวณ คณิตพื้นฐาน ศิลปะพ้ืนฐาน ภาษาฝรั่งเศสเพ่ิมเติม ₋

(อ.พัชนี) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ยุทธกานต) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.พิทยา) (อ.ขจรวรรณกร)

6/54 อังกฤษพ้ืนฐาน สังคมพื้นฐาน วิทยาการคํานวณ คณิตพื้นฐาน ศิลปะพ้ืนฐาน ออกแบบเพ่ิมเติม 5 ₋

(อ.พัชนี) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ยุทธกานต) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.พิทยา) (อ.ณัฏฐภัทร)

6/55 อังกฤษพ้ืนฐาน สังคมพื้นฐาน วิทยาการคํานวณ คณิตพื้นฐาน ศิลปะพ้ืนฐาน เทคโนโลยีฯ เพ่ิมเติม 1 ₋

(อ.พัชนี) (อ.มุกดาวรรณ) (อ.ยุทธกานต) (อ.ดร.ปริยาณี) (อ.พิทยา) (อ.พุฒิพงศ)

11.40 - 12.30 น.
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6/1 สุขศึกษาและพละ อังกฤษพื้นฐาน ศิลปะพ้ืนฐาน ₋ ₋ ₋ ₋

(อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี (อ.พัชนี) (อ.พิทยา)

6/2 อังกฤษพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพละ ไทยพื้นฐาน ฟสิกส 5 ₋ ₋ ₋

(อ.พัชนี) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.พงษระวี)

6/3 ₋ ศิลปะพ้ืนฐาน ฟสิกส 5 ไทยพื้นฐาน สุขศึกษาและพละ ₋ ₋

(อ.พิทยา) (อ.พงษระวี) (อ.ดวงหทัยรัฐ) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

6/4 ชีววิทยา 5 ชีววิทยา 5 ₋ สุขศึกษาและพละ ₋ ₋ ₋

(อ.รจุิรา) (อ.รจุิรา) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

6/51 ₋ วิทยกายภาพ 3 สุขศึกษาและพละ ₋ ₋ ₋ ₋

(อ.ภาคิน) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

6/52 ₋ วิทยกายภาพ 3 สุขศึกษาและพละ ₋ ₋ ₋ ₋

(อ.ภาคิน) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

6/53 ₋ วิทยกายภาพ 3 สุขศึกษาและพละ ₋ ₋ ₋ ₋

(อ.ภาคิน) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

6/54 ₋ วิทยกายภาพ 3 สุขศึกษาและพละ ₋ ₋ ₋ ₋

(อ.ภาคิน) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

6/55 ₋ วิทยกายภาพ 3 สุขศึกษาและพละ ₋ ₋ ₋ ₋

(อ.ภาคิน) (อ.ภัทร / อ.ถนอมศร)ี

หมายเหตุ วันเรียน

ชวงที่ 1 วันจนัทรที่ 27 มีนาคม - วันพุธที่ 5 เมษายน 2566  (เรียน On-site ที่โรงเรียน)

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน - วันพุธที่ 12 เมษายน 2566  (เรียน Online ผานระบบ CMUD LMS)

ชวงที่ 2 วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566  (เรียน On-site ที่โรงเรียน)

วันหยุด

วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันจนัทรที่ 17 เมษายน 2566 หยุดชวงเทศกาลสงกรานต

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 หยุดวันฉัตรมงคล

วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ

ขอมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

13.20 - 14.10 น. 14.10 - 15.00 น.

ศุกร

ชั้น 08.00 - 08.50 น. 08.50 - 09.40 น.

พ
กั 

20
 น

าท
ี

10.00 - 10.50 น. 10.50 - 11.40 น. 11.40 - 12.30 น.

พั
กก

ลา
งว

นั


