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 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน   
 N 

อาคาร 
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ห้อง 138การ
ประกวด

ภาพยนตร์สั้น 
ม.1-ม.3 

ห้อง 137  
การแข่งขัน
อัจฉริยภาพ

ทาง
คณิตศาสตร ์

ม.1-ม.3 

ห้อง 136การ
แข่งขัน

อัจฉริยภาพ
ทาง

คณิตศาสตร ์
ม.4-ม.6 

ห้อง 135การ
แข่งขันหมาก
ฮอส ม.1-ม.3 

ห้อง 134การ
แข่งขันหมาก
ฮอส ม.4-ม.6 

ห้อง 133การ
แข่งขันหมากรุก 

ม.1-ม.3 

ห้อง 132การ
แข่งขันหมาก
รุก ม.4-ม.6 

ห้อง 131 

ห้อง 128การ
แข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.4-ม.6 

ห้อง127 ห้อง 126การ
ประกวด
โครงงาน

คณิตศาสตร ์
(ประเภท 

1,2) ม.1-ม.3 

ห้อง 125การ
ประกวด
โครงงาน

คณิตศาสตร ์
(ประเภท 

1,2) ม.1-ม.3 

ห้อง 124 ห้อง 123การ
ประกวด
โครงงาน

คณิตศาสตร ์
(ประเภท 1,2) 

ม.4-ม.6 

ห้อง 122การ
ประกวด
โครงงาน

คณิตศาสตร ์
(ประเภท 1,2) 

ม.4-ม.6 

ห้อง 121 

ห้อง 118 
ห้องพักครู

คณิต 

ห้อง 117  
ห้องแนะแนว 

ห้อง 116 
ห้องแนะแนว 

ห้อง 115 ห้อง 114 

ห้อง 113 
ห้องกองกลาง 
การแข่งขันเล่า

นิทาน นักเรียนเรียน
ร่วม 

ห้อง 112 
สารสนเทศ 
การตัดสิน

หนังสือเลม่เล็ก 

ห้อง 111 ห้อง
พิพิธภัณฑ ์
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ห้อง 4310  
ห้องจริยธรรม

การประกวดสวด
มนต์แปล ม.1-ม.

6 

ห้อง 439  
การประกวด
มารยาทไทย 

ม.4-ม.6 

ห้อง 437 
การประกวด
มารยาทไทย 

ม.1-ม.3 

ห้อง 436 
การประกวด
เพลงคุณธรรม 

ม.4-ม.6 

ห้อง 435  
การประกวด
เพลงคุณธรรม 

ม.1-ม.3 

ห้อง 434 ห้อง432ห้อง
สมองกล 

ห้อง 431      
การประกวด
ภาพยนตร์สั้น    

ม.4-ม.6 

ห้อง 428
ห้องพักครูสังคม 

ห้อง 427 ห้อง 426การ
ประกวด
โครงงาน

คุณธรรม ม.1-
ม.3 

ห้อง 425การ
ประกวด
โครงงาน

คุณธรรม ม.1-
ม.3 

ห้อง 424 
การประกวด

โครงงาน
คุณธรรม ม.4-

ม.6 

ห้อง 423การ
ประกวด
โครงงาน

คุณธรรม ม.4-
ม.6 

ห้อง 422ห้อง
คอม 2การ

แข่งขัน
สร้างสรรค์

ผลงาน
คณิตศาสตรโ์ดย

ใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

ห้อง 421   ห้อง
คอม 1การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรม GSPม.

1-ม.3 

RESOURCE  CENTERการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-

ม.3 

ห้องประกัน/ โชว์ผลงาน/ห้องประชุมเล็ก ห้องกิจกรรม ห้อง   TOT 
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ห้อง 548 
ห้อง IT 
สังคม 

ห้อง 547 ห้อง 546 ห้อง 545 
การประกวด
หนังสือเลม่
เล็ก ม.4-ม.6 

ห้อง 544 
การประกวด
หนังสือเลม่
เล็ก ม.4-ม.6 

ห้อง 543การ
ประกวด

หนังสือเลม่เล็ก 
ม.1-ม.3 

ห้อง 542 การ
ประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.1-ม.3 

ห้อง 541 
ห้องเรียนอัจฉริยะ

อบจ. 

ห้อง 538   
IT ไทย 

ห้อง 537 พาที
สร้างสรรค์ ม.1-

ม.3 

ห้อง 536 พาที
สร้างสรรค์ ม.

4-ม.6 

ห้อง 535 ห้อง 534การ
แข่งขันการท่อง
อาขยานท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

ห้อง 533การ
แข่งขันการท่อง
อาขยานท านอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

ห้อง 532 ห้อง 531 
ศูนย์คณิตฯ 

การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1-ม.3 

ห้อง 528    
IT วิทย์ 

ห้อง 527  การ
แข่งขันการอ่าน
เอาเรือ่ง (อ่านใน

ใจ) ม.1-ม.3 

ห้อง 526 การ
แข่งขันการอ่าน
เอาเรือ่ง (อ่าน
ในใจ) ม.4-ม.6 

ห้อง 525  
การแข่งขันการ
เขียนเรียงความ
และคัดลายมือ 

ม.1-ม.3 

ห้อง 524  
การแข่งขันการ
เขียนเรียงความ
และคัดลายมือ 

ม.4-ม.6 

ห้อง 523  การ
แข่งขันการแต่ง
บทร้อยกรอง 

กลอนสุภาพ ม.
1-ม.3 

ห้อง 522  การ
แข่งขันการแต่ง
บทร้อยกรอง

อินทรวิเชยีรฉันท์ 
ม.4-ม.6 

ห้อง 521 

ห้อง To be number oneการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-

ม.6 

ห้องสมุด 
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ห้อง 321 

ห้อง 322 ห้อง 323 ห้อง 324 ห้อง 325 
ตอบปัญหา
สุขศึกษา  
พลศึกษา   
ม.ปลาย 

ห้อง 326 ห้อง 327 
ตอบปัญหาสุข

ศึกษา  
 พลศึกษา    
ม.ปลาย 

ห้อง 317 

ห้อง 316 ห้อง 315 ห้อง 314 ห้อง 313 
ตอบปัญหา
สุขศึกษา  
พลศึกษา  

ม.ต้น   

ห้อง 312 ห้อง 311 
ตอบปัญหาสุข

ศึกษา   
พลศึกษา  

ม.ต้น   
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