
 
ก ำหนดกำรค่ำยโอลิมปกิวิชำกำร สอวน.  ค่ำย 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ศูนย์โรงเรียนขยำยผล สอวน. สำขำชีววิทยำ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย 

ระหว่ำงวันที่  9 - 23  ตุลำคม 2560 
 

วัน/เดือน/ปี เวลำ เร่ือง วิทยำกร 

9 ต.ค. 60 
13.00-14.00 น. รายงานตัวพร้อม ลงทะเบียน 

 14.00-15.30 น. พิธีเปิด  ชี้แจงกฎระเบียบ 
16.00-17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์,  เดินทางเข้าที่พัก 

10 ต.ค. 60 
08.30-10.00น. กล้องจุลทรรศน ์ อ.เชาว์  
10.15-12.15 น. ปฏิบัติการ กล้องจุลทรรศน ์ อ.เชาว์, อ.วิมลมาลย,์ อ.เยาวนชุ 
13.30-16.30 น. สารเคมีภายในเซลล ์ อ.เยาวนุช 

11 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์ อ.เชาว์ 
13.00- 15.00 น. การล าเลียงสารผา่นเซลล์ อ.เชาว์ 
15.15-17.15 น. ปฏิบัติการ โครงสร้างของเซลล ์ อ.เชาว์, อ.วิมลมาลย,์ อ. เยาวนชุ 

12 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. Cellular respiration อ.วิมลมาลย ์
13.00- 16.30 น. ปฏิบัติการ  การล าเลียงสารผา่นเซลล์ และปฏิบัติการ   

Cellular respiration 
อ.เชาว์, อ.วิมลมาลย,์ อ.เยาวนชุ 

13 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. Cellular reproduction อ.พัชรกาญจน ์
13.00-16.30 น. ปฏิบัติการ Cellular reproduction อ.พัชรกาญจน์, อ. เยาวนุช, อ. เชาว ์

14 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. พันธุศาสตร์ 1 อ. วิมลมาลย ์
13.00- 15.00 น. พันธุศาสตร์ 2 อ. วิมลมาลย ์
15.30-16.30 น. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์พนัธุศาสตร ์ อ.วิมลมาลย,์ อ. พัชรกาญจน์ 

15 ต.ค. 60 08.30-12.00 น. ทัศนศึกษานอกสถานที่  (ช่วงบา่ยหยุด)  

16 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. พันธุศาสตร์ 3 (stat) อ.พัชรกาญจน ์
13.00- 15.00 น. พันธุศาสตร์ 4 (linkage) อ.พัชรกาญจน ์
15.30-16.30 น. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์พนัธุศาสตร ์ อ.วิมลมาลย์ม, อ. พัชรกาญจน ์

17 ต.ค. 60 
08.30-10.00 น. Principle of taxonomy อ. วราภรณ์ 
10.00-12.00 น. อาณาจักรพืช 1 อ. อรอุมา 
13.00- 16.30 น. ปฏิบัติการ  อาณาจักรพืช1 อ. อรอุมา, อ. รพีพัฒน์ 

18 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. อาณาจักรพืช 2 อ. อรอุมา 
13.00- 16.30 น. ปฏิบัติการ  อาณาจักรพืช2 อ. อรอุมา, อ. รพีพัฒน์,อ. วราภรณ์ 

19 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. อาณาจักรสัตว์ 1 อ. เชาว์ 
13.00- 16.30 น. ปฏิบัติการ  อาณาจักรสัตว์ 1 อ. เชาว์, อ. เยาวนุช, อ. อรอุมา 

20 ต.ค. 60 
08.30-12.00 น. อาณาจักรสัตว์ 2 อ. วราภรณ์ 
13.00- 16.30 น. ปฏิบัติการ  อาณาจักรสัตว์ 2 อ. อรอุมา, อ. วราภรณ์, อ. รพีพัฒน ์

 
 



 

ก ำหนดกำรค่ำยโอลิมปกิวิชำกำร สอวน. ค่ำย 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ศูนย์โรงเรียนขยำยผล สอวน. สำขำชีววิทยำ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยำลัย 

ระหว่ำงวันที่  9 - 23 ตุลำคม 2560 
 

วัน/เดือน/ปี เวลำ เร่ือง วิทยำกร 

21 ต.ค. 60 

08.30-10.00 น. ไวรัส และแบคทีเรีย อ. วราภรณ์ 
10.00-12.00 น. ฟังไจ และราเมือก อ. วราภรณ์ 
13.00-16.00 น. ปฏิบัติการ ไวรัส และแบคทีเรีย 

ปฏิบัติการ ฟังไจ และราเมือก 
อ. วราภรณ์ 
อ. รพีพัฒน์ 

22 ต.ค. 60 
08.30-10.00 น. โพรโทซัว อ. รพีพัฒน์ 
10.30-12.00 น. สาหร่าย อ. รพีพัฒน์ 
13.00-16.30 น. ปฏิบัติการ  โพรโทซัวและ สาหร่าย อ. รพีพัฒน์, อ. วราภรณ์ 

23 ต.ค. 60 

08.00-11.00 น. สอบบรรยาย   
12.00-15.30 น. สอบปฏิบัติการ  
15.30 -16.30 น. ประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวปดิค่าย    

17.00 น. เดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัดิภาพ  
 


