คาสั่งโรงเรียนนาน้อย
ที่ 49 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะครูให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
----------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนนาน้อย ได้กาหนดให้มีการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียน อาศัยอานาจมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร ทาหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่วางแผน สั่งการ อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน และแก้ไข
อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์
อะทะยศ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
รองประธานกรรมการ
3) นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
4) นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
5) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
6) ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
กรรมการ
7) นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
8) นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานมีหน้าที่ในการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน ตามตารางสอนที่แนบมานี้ ประกอบด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1) นางสุพฒ
ั ตา
โนทะนะ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
กรรมการ
3) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการ
4) นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
5) ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
กรรมการ
6) นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
7) นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
8) นางวรรณี
ปันอ้าย
กรรมการ
9) นางสาววรรณิศา
จินนะ
กรรมการ
10) นางสาวนิ่มนภา
หลวงปัน
กรรมการ
กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1) นายเรืองเดช
ปันอ้าย
ประธานกรรมการ
2) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
3) นางอรนุช
ขาลพรหม
กรรมการ
4) นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการ
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5) นางชนิดา
กิติตุ้ย
6) นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
7) ว่าที่ร้อยตรีนพดล
พรมอ้น
8) นายโชติทิวัตถ์
ธุระกิจ
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1) นางสาวปัทมา
ปิยศทิพย์
2) นางประภัสสร
อัทธยศ
3) นางสุวภา
เหมภัทรสุวรรณ
4) นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
5) นางรวงทอง
ธุระยศ
6) นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1) นางสาวกัญชลี
เกียรติกิติภักดิ์
2) นางสาวจุฑารัตน์
สุรัตน์ตะนันทกุล
3) นางปริยากร
คาส่าง
4) นางอมรรัตน์
กอชาลี
5) นางสาวพิชญ์ชลิดา
วงศ์สิริบวรกุล
6) นางสาวกัลยกานต์
จักคามาละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) นายกฤษนัส
วังสาร
2) นายณรงค์
สมศักดิ์
3) นางสาวบุณณดา
บัณฑิต
4) นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์
5) นายวัชรพล
เทพสิทธิ์
6) นายนพพล
ต๊ะติ๊บ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. คณะกรรมการสวัสดิการ มีหน้าที่บริการน้าดื่ม อาหารกลางวัน บริการด้านอื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสม
ประกอบด้วย
1) นางจันธิรา
วรศรี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
กรรมการ
3) นางอรนุช
ขาลพรหม
กรรมการ
4) นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการ
5) นางสาวขวัญเรือน
ปานต๊ะระษี
กรรมการ
6) นางณธารา
เรืองการินทร์
กรรมการ
7) นางสาววาสนา
มาไชย
กรรมการ
8) นางสุพัฒตา
โนทะนะ
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการงานทะเบียน มีหน้าที่ จัดเตรียมใบรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1(พ) – 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1(พ) - 6 โดยทาสาเนาห้องละ 30 ชุด ให้กับฝ่ายวิชาการเพื่อมอบแก่ครูผู้สอน
ประกอบด้วย
1) นางอมรรัตน์
กอชาลี
ประธานกรรมการ
2) นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
3) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการ
4) นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
5) นางสาวอุมาวดี
วงศ์มิตร
กรรมการ
6) นางสาวอาริสา
วิชัยต๊ะ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดและดูแลห้องเรียน มีหน้าที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ดูแลห้องเรียน และอุปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพที่ห้องสาหรับการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
1) นางสาวกัญชลี
เกียรติกิติภัคดิ์
กรรมการ
2) นางจิรัชญา
น้อยทรง
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
1) นางสาวพัชรี
ปามะ
กรรมการ
2) นายอนุรักษ์
ผาบสละ
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
1) นางสาวณัฏฐ์ญดา
วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
2) นายนพพล
ต๊ะติ๊บ
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
1) นางสาวอุมาวดี
วงศ์มิตร
กรรมการ
2) นางสาวบุณณดา
บัณฑิต
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
1) นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
กรรมการ
2) นายโชติทิวัตถ์
ธุระกิจ
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
1) นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
กรรมการ
2) นางสาวมนัสนันท์
สร้อยคาศิริกุล
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
1) นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
2) นางสาวพรสรรค์
อมรทิพย์วงศ์
กรรมการ
ระดับชั้นัธยมศึ
มั
กษาปีที่ 4/2
1) นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการ
2) นางชนิดา
กิติตุ้ย
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
1) นางสาววรรณิศา
จินนะ
กรรมการ
2) นางสาวสุกัญญา
ต๊ะกับ
กรรมการ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
1) นางสาวบุญญารัตน์
2) นางสาวยุพิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
1) นางแพรวไพลิน
2) นายชาติชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
1) นางปริยากร
2) นางนันทวัน

ข่มอาวุธ
แซ่โซ้ง

กรรมการ
กรรมการ

ศศิทัตต์
ทองแดง

กรรมการ
กรรมการ

คาส่าง
แดงฟู

กรรมการ
กรรมการ

6. คณะกรรมการควบคุมดูแลความปลอดภัยนักเรียน มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยของนักเรียนภายในโรงเรียน และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย
1) นายกฤษนัส
วังสาร
ประธานกรรมการ
2) นายสิทธิชัย
ศศิทัตต์
กรรมการ
3) นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
4) นางสาวบุญญารัตน์
ข่มอาวุธ
กรรมการ
5) นายวัชรพล
เทพสิทธิ์
กรรมการ
6) นายปริวัชร
งามเชย
กรรมการ
7) นางปริยากร
คาส่าง
กรรมการและเลขานุการ
8) นางพิกุล
เมฆนภา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ สรุปผล ประเมินผล การเรียนปรับพื้นฐาน พร้อมทั้งนาเสนอ
แก่ฝ่ายอานวยการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย
1) นางสาววรรณิศา
จินนะ
ประธานกรรมการ
2) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
3) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการ
4) นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
5) ว่าที่ร้อยตรีนพดล
พรมอ้น
กรรมการ
6) นางสาวณัฐฏ์ญดา
วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
7) นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
กรรมการ
8) นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการ
9) นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเก็บเอกสารหลักฐานการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย
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ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562
**********************************
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
ระดับชั้น
ม.1/1(พ)
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6

9.00-10.00น.
คณิตศาสตร์
ห้อง 413
ครูชนิดา
ภาษาไทย
ห้อง 414
ครูรวงทอง
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์4
ครูสุกานดา
สังคมศึกษา
ห้อง 416
ครูกฤษนัส
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 417
ครูอมรรัตน์
คณิตศาสตร์
ห้อง 427
ครูโชติทิวัตถ์

เวลาเรียน/วิชาที่เรียน
10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–15.00น.
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 413
ห้อง 413
ห้อง วิทย์3
ห้อง 413
ครูกัญชลี
ครูนพพล
ครูสุพัตรา
ครูแสงดาว
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 414
ห้อง 414
ห้อง 414
ห้อง วิทย์5
ครูชนิดา
ครูอมรรัตน์
ครูนพพล
ครูวรรณี
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 415
ห้อง 415
ห้อง 415
ห้อง 415
ครูประภัสสร
ครูชนิดา
ครูกัลยกานต์
ครูกฤษนัส
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง วิทย์7
ห้อง 416
ห้อง 416
ห้อง 416
ครูสัจจะ
ครูรวงทอง
ครูโชติทิวัตถ์
ครูกัญชลี
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ห้อง 417
ห้อง วิทย์5
ห้อง 417
ห้อง 417
ครูบุณณดา
ครูสุพัตรา
ครูแสงดาว
ครูโชติทิวัตถ์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 427
ห้อง 427
ห้อง วิทย์1
ห้อง 427
ครูกัลยกานต์
ครูบุณณดา
ครูนิ่มนภา
ครูประภัสสร
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ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562
**********************************
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
ระดับชั้น
ม.1/1(พ)
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6

9.00-10.00น.
ภาษาไทย
ห้อง 413
ครูแสงดาว
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์5
ครูสุพัตรา
สังคมศึกษา
ห้อง 415
ครูกฤษนัส
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 416
ครูกัญชลี
คณิตศาสตร์
ห้อง 417
ครูเรืองเดช
ภาษาไทย
ห้อง 427
ครูประภัสสร

10.00-11.00น
คณิตศาสตร์
ห้อง 413
ครูโชติทิวัตถ์
ภาษาไทย
ห้อง 414
ครูรวงทอง
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์5
ครูวรรณี
สังคมศึกษา
ห้อง 416
ครูกฤษนัส
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 417
ครูอมรรัตน์
คณิตศาสตร์
ห้อง 427
ครูชนิดา

เวลาเรียน/วิชาที่เรียน
11.00-12.00น 12.00-13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–15.00น.
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 413
ห้อง 413
ห้อง วิทย์5
ครูกัญชลี
ครูนพพล
ครูวรรณี
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 414
ห้อง 414
ห้อง 414
ครูโชติทิวัตถ์
ครูอมรรัตน์
ครูนพพล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 415
ห้อง 415
ห้อง 415
ครูประภัสสร
ครูนันทวัน
ครูกัลยกานต์
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ห้องวิทย์4
ห้อง 416
ห้อง 416
ครูสุกานดา
ครูรวงทอง
ครูชนิดา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 417
ห้อง วิทย์7
ห้อง 417
ครูบุณณดา
ครูสัจจะ
ครูแสงดาว
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 427
ห้อง 427
ห้อง วิทย์2
ครูกัลยกานต์
ครูบุณณดา
ครูวรรณิศา

7

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562
**********************************
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ระดับชั้น
ม.1/1(พ)
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6

9.00-10.00น.
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์6
ครูมงคล แดงฟู
สังคมศึกษา
ห้อง 414
ครูนพพล
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 415
ครูกัลยกานต์
คณิตศาสตร์
ห้อง 416
ครูนันทวัน
ภาษาไทย
ห้อง 417
ครูแสงดาว
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์7
ครูสัจจะ

เวลาเรียน/วิชาที่เรียน
10.00-11.00น. 11.00-12.00น 12.00-13.00น. 13.00–14.00น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 413
ห้อง 413
ห้อง 413
ครูแสงดาว
ครูเรืองเดช
ครูกัญชลี
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ห้อง วิทย์4
ห้อง 414
ห้อง 414
ครูสุกานดา
ครูรวงทอง
ครูเรืองเดช
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 415
ห้อง วิทย์5
ห้อง 415
ครูกฤษนัส
ครูสุพัตรา
ครูประภัสสร
พักกลางวัน
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 416
ห้อง 416
ห้อง วิทย์5
ครูกัญชลี
ครูกฤษนัส
ครูวรรณี
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 417
ห้อง 417
ห้อง 417
ครูนันทวัน
ครูอมรรัตน์
ครูบุณณดา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 427
ห้อง 427
ห้อง 427
ครูประภัสสร
ครูนันทวัน
ครูกัลยกานต์

14.00–15.00น.
สังคมศึกษา
ห้อง 413
ครูนพพล
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 414
ครูอมรรัตน์
คณิตศาสตร์
ห้อง 415
ครูเรืองเดช
ภาษาไทย
ห้อง 416
ครูรวงทอง
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์4
ครูสุกานดา
สังคมศึกษา
ห้อง 427
ครูบุณณดา
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ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562
**********************************
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
ระดับชั้น
ม.4/1(พ)
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6

9.00-10.00น.
คณิตศาสตร์
ห้อง 407
ครูอรนุช
ภาษาไทย
ห้อง 408
ครูสุวภา
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์1
ครูกนิษฐา
สังคมศึกษา
ห้อง 402
ครูณรงค์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 428
ครูจุฑารัตน์
คณิตศาสตร์
ห้อง 404
ครูสุดาพร

เวลาเรียน/วิชาที่เรียน
10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–15.00น.
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 407
ห้อง 407
ห้อง วิทย์6
ห้อง 407
ครูปริยากร
ครูสุพัตรา
ครูมงคล แดงฟู
ครูปัทมา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 408
ห้อง 428
ห้อง 408
ห้อง วิทย์2
ครูอรนุช
ครูจุฑารัตน์
ครูสุพัตรา
ครูวรรณิศา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 406
ห้อง 406
ห้อง 406
ห้อง 406
ครูแพรวไพลิน
ครูอรนุช
ครูพิชญ์ชลิดา
ครูณรงค์
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง วิทย์2
ห้อง 402
ห้อง 402
ห้อง 402
ครูมงคล หนูสา
ครูสุวภา
ครูสุดาพร
ครูปริยากร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ห้อง 403
ห้อง วิทย์1
ห้อง 403
ห้อง 403
ครูวัชรพล
ครูนิ่มนภา
ครูปัทมา
ครูสุดาพร
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 404
ห้อง 404
ห้อง วิทย์3
ห้อง 404
ครูพิชญ์ชลิดา
ครูวัชรพล
ครูสุพัฒตา
ครูแพรวไพลิน
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ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562
**********************************
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
ระดับชั้น

09.00-10.00น. 10.00-11.00น
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ม.4/1(พ)
ห้อง 407
ห้อง 407
ครูปัทมา
ครูสุดาพร
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ม.4/2
ห้อง วิทย์6
ห้อง 408
ครูมงคล แดงฟู
ครูสุวภา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ม.4/3
ห้อง 406
ห้อง วิทย์2
ครูณรงค์
ครูวรรณิศา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ม.4/4
ห้อง 402
ห้อง 402
ครูปริยากร
ครูณรงค์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ม.4/5
ห้อง 403
ห้อง 428
ครูอรอนงค์
ครูจุฑารัตน์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ม.4/6
ห้อง 404
ห้อง 404
ครูแพรวไพลิน
ครูอรนุช

เวลาเรียน/วิชาที่เรียน
11.00-12.00น 12.00-13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–15.00น.
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 407
ห้อง 407
ห้อง วิทย์1
ครูปริยากร
ครูสุพัตรา
ครูกนิษฐา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 408
ห้อง 428
ห้อง 408
ครูนพดล
ครูจุฑารัตน์
ครูสุพัตรา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 406
ห้อง 406
ห้อง 406
ครูแพรวไพลิน
ครูนพดล
ครูพิชญ์ชลิดา
พักกลางวัน
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ห้อง วิทย์1
ห้อง 402
ห้อง 402
ครูนิ่มนภา
ครูสุวภา
ครูอรอนงค์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 403
ห้อง วิทย์3
ห้อง 403
ครูวัชรพล
ครูสุพัฒตา
ครูปัทมา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 404
ห้อง 404
ห้อง วิทย์2
ครูพิชญ์ชลิดา
ครูวัชรพล
ครูมงคล หนูสา
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ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562
**********************************
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ระดับชั้น

09.00-10.00น.
วิทยาศาสตร์
ม.4/1(พ)
ห้อง วิทย์2
ครูวรรณิศา
สังคมศึกษา
ม.4/2
ห้อง 408
ครูสุพัตรา
ภาษาอังกฤษ
ม.4/3
ห้อง 406
ครูพิชญ์ชลิดา
คณิตศาสตร์
ม.4/4
ห้อง 402
ครูนพดล
ภาษาไทย
ม.4/5
ห้อง 403
ครูปัทมา
วิทยาศาสตร์
ม.4/6
ห้อง วิทย์1
ครูนิ่มนภา

10.00-11.00น
ภาษาไทย
ห้อง 407
ครูปัทมา
วิทยาศาสตร์
ห้อง วิทย์1
ครูกนิษฐา
สังคมศึกษา
ห้อง 406
ครูณรงค์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 402
ครูปริยากร
คณิตศาสตร์
ห้อง 403
ครูนพดล
ภาษาไทย
ห้อง 404
ครูแพรวไพลิน

เวลาเรียน/วิชาที่เรียน
11.00-12.00น 12.00-13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–15.00น.
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 407
ห้อง 407
ห้อง 407
ครูอรอนงค์
ครูปริยากร
ครูสุพัตรา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ห้อง 408
ห้อง 408
ห้อง 428
ครูสุวภา
ครูอรอนงค์
ครูจุฑารัตน์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ห้อง วิทย์6
ห้อง 406
ห้อง 406
ครูมงคล แดงฟู
ครูแพรวไพลิน
ครูอรอนงค์
พักกลางวัน
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ห้อง 402
ห้อง วิทย์3
ห้อง 402
ครูณรงค์
ครูสุพัฒตา
ครูสุวภา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ห้อง 428
ห้อง 403
ห้อง วิทย์2
ครูจุฑารัตน์
ครูวัชรพล
ครูมงคล หนูสา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ห้อง 404
ห้อง 404
ห้อง 404
ครูนพดล
ครูพิชญ์ชลิดา
ครูวัชรพล

