
ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสถานศึกษา (รูปแบบ Onsite) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565

วัน ชั้น 08:30-09:20น. 09:25-10:15น.
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วันจันทร

ม.3/1 A วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.กฤตพร แฮนดบอล/อ.สมารท สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา

ม.3/1 B วิทยาศาสตรพื้นฐาน/นศ.ปกรณ คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา

ม.3/2 A สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.กฤตพร แฮนดบอล/อ.สมารท คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา

ม.3/2 B คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร วิทยาศาสตรพื้นฐาน/นศ.ปกรณ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา

ม.3/3 A วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.กฤตพร แฮนดบอล/อ.สมารท แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ

ม.3/3 B วิทยาศาสตรพื้นฐาน/นศ.ปกรณ แฮนดบอล/นศ.กุณฑลี แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ

ม.3/4 A คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ แฮนดบอล/อ.สมารท

ม.3/4 B ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา แฮนดบอล/นศ.กุณฑลี คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา

ม.3/5 A แฮนดบอล/อ.สมารท ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ

ม.3/5 B คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ

วันพุธ

ม.3/1 A วอลเลยบอล 2/อ.ณัฐวุฒิ ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ

สาระเพิ่มเติมอิสระ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry

ม.3/1 B วอลเลยบอล 2/อ.ธัชกร คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ แฮนดบอล/นศ.กุณฑลี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Sandra

ม.3/2 A วอลเลยบอล 2/อ.ณัฐวุฒิ แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ

ม.3/2 B ภาษาไทยพื้นฐาน/นศ.เนติพงษ วอลเลยบอล 2/อ.ธัชกร แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Sandra แฮนดบอล/นศ.กุณฑลี

ม.3/3 A สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry วอลเลยบอล 2/อ.ณัฐวุฒิ คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา

ม.3/3 B คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Sandra คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา วอลเลยบอล 2/อ.ธัชกร

ม.3/4 A ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry วอลเลยบอล 2/อ.ณัฐวุฒิ วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.กฤตพร สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ

ม.3/4 B ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Sandra วอลเลยบอล 2/อ.ธัชกร วิทยาศาสตรพื้นฐาน/นศ.ปกรณ คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ สังคมพื้นฐาน/อ.ศิริพร

ม.3/5 A ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.กฤตพร วอลเลยบอล 2/อ.ณัฐวุฒิ แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา

ม.3/5 B ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Sandra แฮนดบอล/นศ.กุณฑลี วิทยาศาสตรพื้นฐาน/นศ.ปกรณ วอลเลยบอล 2/อ.ธัชกร แนะแนว/อ.ปริญาภรณ,อ.ฐิติมา



ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (รูปแบบ Online) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 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.

วันอังคาร

ม.3/1 เทคโนโลยี/อ.พัชรินทร ประวัติศาสตร/อ.พัชนี ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี การงานอาชีพ

ม.3/2 ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ประวัติศาสตร/อ.พัชนี สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี การงานอาชีพ เทคโนโลยี/อ.พัชรินทร

ม.3/3 สังคมพื้นฐาน/นศ.นภัทรธมณฑ สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.นาฏญา การงานอาชีพ ภาษาไทยเพิ่มเติม/อ.อัครวัฒน

ม.3/4 สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี เทคโนโลยี/อ.พัชรินทร สังคมพื้นฐาน/นศ.นภัทรธมณฑ ภาษาไทยเพิ่มเติม/อ.อัครวัฒน การงานอาชีพ

ม.3/5 ภาษาไทยเพิ่มเติม/อ.อัครวัฒน สุขศึกษา/อ.ถนอมศรี เทคโนโลยี/อ.พัชรินทร ประวัติศาสตร/อ.พัชนี การงานอาชีพ

วันพฤหัสบดี

ม.3/1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry/Sandra ภาษาไทยเพิ่มเติม/อ.อัครวัฒน สังคมพื้นฐาน/นศ.นภัทรธมณฑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/นศ.รินทรสิตา ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา

ม.3/2 คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry/Sandra ภาษาไทยเพิ่มเติม/อ.อัครวัฒน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/นศ.รินทรสิตา สังคมพื้นฐาน/นศ.นภัทรธมณฑ ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน

ม.3/3 ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry/Sandra ประวัติศาสตร/อ.พัชนี เทคโนโลยี/อ.พัชรินทร ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/นศ.รินทรสิตา

ม.3/4 ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ประวัติศาสตร/อ.พัชนี ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry/Sandra คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/นศ.รินทรสิตา

ม.3/5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/นศ.รินทรสิตา วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.นาฏญา คณิตศาสตรเพิ่มเติม/อ.จันทรจิรา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน/Geoffry/Sandra ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน สังคมพื้นฐาน/นศ.นภัทรธมณฑ

วันศุกร

ม.3/1 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/นศ.รินทรสิตา ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.นาฏญา

ม.3/2 คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/นศ.รินทรสิตา วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.นาฏญา ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน

ม.3/3 ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/นศ.รินทรสิตา ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ

ม.3/4 ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน วิทยาศาสตรพื้นฐาน/อ.นาฏญา คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/นศ.รินทรสิตา

ม.3/5 คณิตศาสตรพื้นฐาน/อ.พัฒนพรรณ ภาษาไทยพื้นฐาน/อ.อัครวัฒน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม/นศ.เกวลิน ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร ศิลปะพื้นฐาน/อ.พงศกร


